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MĚSTO LITOMĚŘICE 

  

POZVÁNKA 

na 4. schůzi Zastupitelstva města Litoměřice, 
která se koná dne 12. 09. 2019 od 16:00 hodin 

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

Program: 

A) Procesní body 1 

1 - Zahájení, jmenování pracovního předsednictva, volba návrhové komise a ověřovatelů 

zápisu 

 2 - Schválení zápisu z minulého jednání 

 3 - Kontrola plnění bodů minulého jednání 

 4 - Doplnění/stažení bodů programu 

 5 - Hlasování o programu 

  

B) 1. Místostarosta 

6 - Doporučení zastupitelstva radě města k jednáním o nemocnici 

 7 - Předložení "Návrhu přípravného výboru na konání místního referenda v obci Litoměřice 

ve věci záměru prodeje akcií / navýšení kapitálu společnosti Nemocnice Litoměřice a.s.“ 

 8 - Vyhlášení místního referenda na území města Litoměřice 

  

C) Odbor ekonomický 

9 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV 

 10 - Schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci pro Destinační agenturu České 

středohoří o.p.s. 

  

D) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče 

11 - Schválení dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřízených městem 

Litoměřice 

 12 - Schválení projektu "ZŠ Litoměřice, Na Valech 53 – vybudování učeben pro 

polytechnické vzdělávání a přírodní vědy" 

 13 - OP VVV – Implementace KAP II – Technické kluby – schválení partnerství – DDM 

Rozmarýn Litoměřice -NAVRŽENO KE STAŽENÍ 

  

E) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
14 - Podpora sociálních služeb 2019 - 2. kolo 

  

F) Odbor územního rozvoje 
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15 - Schválení smlouvy o budoucím prodeji stavby „Litoměřice, Želetice, ul. Želetická, p.p.č 

.4843/1 tlaková kanalizace" 

 16 - Zrušení předkupního práva k pozemku parc. č. 1345/42 v k.ú. Pokratice 

  

G) Odbor životního prostředí 
17 - Kotlíkové půjčky 

  

H) Kancelář starosty a tajemníka 

18 - Uzavření dohody o provedení práce s Mgr. Petrem Hermannem 

 19 - Volba soudních přísedících Okresního soudu v Litoměřicích 

  

I) Tajemník 

20 - Schválení nového znění Statutu sociálního fondu č. 1/2019 

 21 - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru při ZM 

  

J) Různé 

22 - Poskytnutí dotace – Zahrada Čech, s. r. o. – Vánoční trhy 2019 

  

K) Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu 

23 - Prezentace nového grafického vizuálu města Litoměřice 

  

L) Odbor správy nemovitého majetku města 

24 - Schválení dohody o splátkách dluhu 

 25 - Upuštění od vymáhání smluvní pokuty 

 26 - Změna pravomoci ZM Litoměřice ve věci schvalování zřizování věcných břemen 

 27 - Záměr vkladu nemovitých věcí tvořících areál nemocnice v Litoměřicích do spol. 

Nemocnice Litoměřice a.s. 

 28 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 5251/20 v k.ú. Litoměřice (nutný GP) 

 29 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4138/1 v k.ú. Litoměřice (nutný GP) 

 30 - Revokace usnesení č. 84/3/2019 ze dne 13.06.2019 upřesnění výměry dle GP (GTT) 

 31 - Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 5272/3 v k.ú. Litoměřice na ČR ÚZSVM 

 32 - Majetkoprávní dořešení „připlocených pozemků“ v lokalitě ul. Škrétova 

 33 - Majetkoprávní dořešení „připlocených pozemků“ v lokalitě ul. Sadová  

 34 - Prodej pozemku parc.č. 4534/2 v k.ú. Litoměřice 

 35 - Prodej pozemku parc.č. 68/15 v k.ú. Pokratice  

 36 - Prodej pozemků parc.č. 4984/21 a 4984/80 v k.ú. Litoměřice 
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 37 - Prodej pozemků parc.č. 293/20, 2719/44 a 2719/45 v k.ú. Litoměřice (Tyršův most - 

majetkoprávní dořešení). 

 38 - Bezúplatný převod pozemků parc.č. 3886/10, 3886/29 a 3900/20 (areál nemocnice) v 

k.ú. Litoměřice  

 39 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2188/4 v k.ú. Litoměřice od ČR ÚZSVM, Rašínovo 

nábřeží 390, Praha  

 40 - Částečná revokace usn.100/3/2019 ze dne 13.6.2019, týkající se úpravy výše 

jednorázové náhrady za zřízení služebnosti v ul. Komenského 

 41 - Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k pozemkům 

parc.č. 1345/66, 154/3 v k.ú. Pokratice 

 42 - Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k pozemku 

parc.č. 85/1 v k.ú. Pokratice 

 43 - Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k pozemkům 

parc.č. 32/1, 56/1, 58/1 v k.ú. Litoměřice 

 44 - Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k pozemku 

parc.č. 4447/1 v k.ú. Litoměřice 

 45 - Zřízení věcného břemene – služebnosti kanalizačního zařízení k části pozemků parc.č. 

4138/1 v k.ú. Litoměřice a parc.č. 615/1 v k.ú. Pokratice 

 46 - Zřízení věcného břemene – služebnosti telekomunikačního zařízení k části pozemků 

parc.č. 1321/10, 1321/11 v k.ú. Litoměřice 

 47 - Zřízení věcného břemene – služebnosti vodovodního a kanalizačního zařízení k části 

pozemků parc.č. 1321/10, 1321/11, 1268/19, 1354/1, 1838/2 v k.ú. Litoměřice 

 48 - Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k pozemkům 

parc.č. 3986/2, 3989/2, 3991/1 v k.ú. Litoměřice 

  

M) Procesní body 2 

49 - Informace 

 50 - Interpelace 

 51 - Diskuze 

 52 - Závěr 

  

 

 

 

 

Mgr. Ladislav Chlupáč 

 Starosta města 
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 12. 09. 2019

Číslo bodu: 6
Název bodu: Doporučení zastupitelstva radě města k jednáním o nemocnici
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš
Zpracoval/a/i: Eva Šimková
Převzal/a/i od: Bc. Martina Skoková

Důvodová zpráva:

Dne 09.09.2019 se konalo setkání zástupců Rady města Litoměřice se zástupci přípravného výboru
k místnímu referendu. Z tohoto jednání vzešla shoda na tom, že vedení města má pokračovat v
jednáních s Ústeckým krajem a Krajskou zdravotní, a.s. o začlenění Nemocnice Litoměřice, a.s. do
Krajské zdravotní, a.s.     

Otázka nemocnice se dotýká většiny obyvatel města a jsou s ní spojeny výrazně odlišné názory, tudíž
se jeví jako vhodné podpořit nad rámec zákonného zmocnění postup rady hlasováním zastupitelstva.

Vzhledem k výše uvedenému se zastupitelstvu navrhuje přijetí usnesení doporučujícího Radě města
Litoměřice pokračovat v těchto jednáních a nastavit tak účinné a dlouhodobé řešení situace
v litoměřické nemocnici začleněním Nemocnice Litoměřice, a.s. do Krajské zdravotní, a.s.    

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2019

ZM bere na vědomí a doporučuje Radě města Litoměřice pokračovat v jednáních s Ústeckým krajem
a Krajskou zdravotní, a.s. ohledně začlenění Nemocnice Litoměřice, a.s. do Krajské zdravotní, a.s.

V Litoměřicích 11.09.2019

Předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 12. 09. 2019

Číslo bodu: 7

Název bodu:
Předložení "Návrhu přípravného výboru na konání místního
referenda v obci Litoměřice ve věci záměru prodeje akcií /
navýšení kapitálu společnosti Nemocnice Litoměřice a.s.“

Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš
Zpracoval/a/i: Eva Šimková
Převzal/a/i od: Bc. Martina Skoková

Důvodová zpráva:

Dne 02.08.2019 byl na Městský úřad Litoměřice doručen „Návrh přípravného výboru na konání
místního referenda v obci Litoměřice ve věci záměru prodeje akcií/navýšení kapitálu společnosti
Nemocnice Litoměřice a.s.“ (dále též „Návrh“). Přípravný výbor podal tento návrh ve smyslu § 9
odst. 2 písm. a) a § 10 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místním referendu“).

V návrhu musí být uvedeny náležitosti podle § 10 odst. 1 písm. a) až d) zákona o místním referendu,
a to označení území, na němž se konání místního referenda navrhuje, znění otázky, popřípadě
otázek, navržené k rozhodnutí v místním referendu, odůvodnění návrhu, odhad nákladů spojených s
provedením místního referenda a realizací rozhodnutí přijatého v místním referendu a způsob jejich
úhrady z rozpočtu města.

Předložené podpisové archy musí splňovat podmínky stanovené v § 11 zákona o místním referendu a
jsou nedílnou součástí návrhu (viz příloha).

Předložený návrh přípravného výboru městský úřad posoudil, zda obsahuje všechny náležitosti
stanovené zákonem o místním referendu a shledal některé nedostatky. Vyzval proto zmocněnkyni
přípravného výboru k jejich odstranění a doplnění návrhu výzvou ze dne 15.08.2019 a stanovil
k tomu lhůtu 15 dnů. Výzvu si zmocněnkyně převzala dne 22.08.2019.

Dne 26.08.2019, tedy ve stanovené lhůtě, podala zmocněnkyně přípravného výboru upravený návrh
na konání místního referenda, v němž byly odstraněny vady a nedostatky konstatované ve výzvě
(upravený návrh viz příloha orig. zápisu).

Dne 30.08.2019 vyrozuměl městský úřad zmocněnkyni ve smyslu ust. § 12 odst. 1 zákona
o místním referendu, že v opraveném návrhu neshledal nedostatky, které by bránily jeho postoupení
Radě města Litoměřice.

Rada města Litoměřice Návrh projednala na svém jednání dne 09.09.2019 a v souladu s § 12 odst. 4
zákona o místním referendu je nyní předkládán k projednání zastupitelstvu na jeho nejbližším
zasedání dne 12.09.2019.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2019

a) ZM vyhlašuje
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- konání místního referenda v souladu s ust. § 13 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na území města Litoměřice o otázce:
„Chcete, aby orgány města Litoměřice bezodkladně zastavily jakoukoliv formu převodu vlastnictví či
provozování nemocnice v Litoměřicích na jakýkoliv soukromoprávní subjekt a zachovaly nemovitosti
nemocnice i provozní majetek společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., výhradně ve vlastnictví
veřejnoprávního subjektu?“

b) ZM stanovuje:

- dny konání místního referenda v termínu shodném s volbami do zastupitelstva kraje v roce 2020,
- výši odměny pro místní a okrskové komise: člen ve výši 1.200 Kč, místopředseda a zapisovatel ve
výši 1.500,- Kč a předseda ve výši 1.600 Kč,

 
c) ZM ukládá:

- Mgr. Ladislavu Chlupáčovi, starostovi města, zabezpečit přípravu a provedení místního referenda v
souladu se zákonem č. 22/2004 Sb. o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,
- Ing. Ivetě Zalabákové, vedoucí ekonomického odboru MěÚ Litoměřice a Ing. Jaroslavu Lachmanovi,
vedoucímu správního odboru MěÚ Litoměřice, zařadit do rozpočtu roku 2020 kapitoly odboru
správního potřebné finanční prostředky na zabezpečení konání místního referenda v částce 541.600,-
Kč a do kapitoly odboru sociálních věcí a zdravotnictví náklady na realizaci rozhodnutí přijatého
v referendu dle Návrhu (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: Opraveny_Navrh_pripravneho_vyboru_na_konani_mistniho_referenda.pdf

V Litoměřicích 11.09.2019

Předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta), Mgr. Karel Krejza (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 12. 09. 2019

Číslo bodu: 8
Název bodu: Vyhlášení místního referenda na území města Litoměřice
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš
Zpracoval/a/i: Eva Šimková
Převzal/a/i od: Bc. Martina Skoková

Důvodová zpráva:

Místní referendum představuje platformu pro komunikaci mezi politickou reprezentací města
a občany, jejímž prostřednictvím je zjišťován jejich názor a vůle ve vztahu ke konkrétní věci, která se
jich přímo dotýká. Vyhlášení místního referenda zastupitelstvem vypovídá o ochotě volených
představitelů konzultovat závažné otázky s občany a aktivně tak přispívá k dialogu mezi zvolenými
zástupci a občany.

Podle § 14 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místním referendu“), může zastupitelstvo města rozhodnout o
konání místního referenda prostou většinou hlasů všech členů zastupitelstva.

V usnesení o vyhlášení místního referenda se uvedou náležitosti podle § 10 odst. 1 písm. a) až d)
zákona o místním referendu, a to označení území, na němž se konání místního referenda navrhuje,
znění otázky, popřípadě otázek, navržené k rozhodnutí v místním referendu, odůvodnění návrhu,
odhad nákladů spojených s provedením místního referenda a realizací rozhodnutí přijatého v
místním referendu a způsob jejich úhrady z rozpočtu města.

Vyhlášením místního referenda ve městě se rozumí vyvěšení usnesení zastupitelstva města o
vyhlášení místního referenda na úřední desce městského úřadu po dobu 15 dnů. Místní referendum
se pak koná nejpozději do 90 dnů po dni vyhlášení.

 

Dne 02.08.2019 podal návrh na konání místního referenda přípravný výbor, který zahájil sběr
podpisů občanů již v dubnu letošního roku. Přípravný výbor navrhl referendovou otázku v tomto
znění: „Chcete, aby orgány města Litoměřice bezodkladně zastavily jakoukoliv formu převodu
vlastnictví či provozování nemocnice v Litoměřicích na jakýkoliv soukromoprávní subjekt a zachovaly
nemovitosti nemocnice i provozní majetek společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., výhradně ve
vlastnictví veřejnoprávního subjektu?“

 

S ohledem na ust. § 7 písm. d) zákona o místním referendu bylo nutno mít najisto postaveno, že
otázka navrhovaná v místním referendu je v souladu s právními předpisy. Zároveň musí být
referendová otázka jednoznačná, dostatečně určitá a srozumitelná „běžnému hlasujícímu občanovi“.
Nemůže připouštět různý výklad a po jejím přečtení musí být každému jasné, na co je tázán.
Z důvodu pochybností o tom, že navrhovaná otázka splňuje tyto požadavky se rada města
prostřednictvím městského úřadu obrátila s dotazem na Ministerstvo vnitra ČR, odbor dozoru a
kontroly veřejné správy.  

Ministerstvo vyslovilo pochybnosti, zda jsou pojmy obsažené v referendové otázce „soukromoprávní“
a „veřejnoprávní“ subjekt dostatečně určité, jednoznačné a srozumitelné pro běžného občana. Dle
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názoru ministerstva mohou být vykládány různě, neboť není jednoznačné, podle jakých kritérií určit,
zda jde o subjekt „soukromoprávní“ či „veřejnoprávní“, zda rozhoduje např. právní forma, způsob
vzniku nebo financování, předmět činnosti atp., nebo kombinace více z těchto kritérií.

Tak např. za soukromoprávní subjekt by mohla být přípravným výborem považována obchodní
společnost, jejímž jediným společníkem (100 % vlastníkem) není veřejnoprávní korporace (obec či
kraj), nebo jiný subjekt, jehož předmětem činnosti není uspokojování potřeb obecného zájmu.
Definice těchto pojmů není zakotvena v zákoně, a i z důvodu prolínání prvků „soukromoprávních“ a
„veřejnoprávních“ v podmínkách jednotlivých subjektů mohou být tyto pojmy ze strany přípravného
výboru a města vnímány po významové stránce různě. Ze samotného znění navrhované otázky přitom
vymezení těchto pojmů není zřejmé.

S ohledem na výše uvedené je zde pochybnost, zda je znění navrhované otázky v této podobě
dostatečně srozumitelné a zda by výsledek referenda odrážel skutečnou vůli občanů města.

 

Z tohoto důvodu se navrhuje přepracování referendové otázky tak, aby její obsah a smysl zůstal
zachován, ale zvýšila se jednoznačnost jejího výkladu a především byla srozumitelná „běžnému
hlasujícímu občanovi“: „Chcete, aby orgány města Litoměřice bezodkladně zastavily jakoukoliv
formu převodu vlastnictví či provozování nemocnice v Litoměřicích na jakýkoliv subjekt, který není
ve výhradním vlastnictví státu, kraje či obce a zachovaly nemovitosti nemocnice i provozní majetek
společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., ve výhradním vlastnictví státu, kraje či obce?“

 

Přípravný výbor ve svém návrhu na konání místního referenda navrhuje termín konání v souběhu
s volbami do zastupitelstva kraje, které se budou konat pravděpodobně v říjnu roku 2020. Občan
tedy dostane možnost vyslovit se k položené otázce více jak po jednom roce a dvou měsících od
podání návrhu na vyhlášení místního referenda a déle jak po jednom a půl roce, od doby, kdy byl
zahájen sběr podpisů za konání referenda.

Přímo v referendové otázce však je uveden požadavek, aby orgány města „bezodkladně“ zastavily
převod nemocnice. Synonymem k časovému vymezení „bezodkladně“ je pojem „bez zbytečného
odkladu“. Právní řád ČR pracuje s oběma pojmy v mnoha právních normách, například ve správním
řádu a rovněž v občanském zákoníku. Oba pojmy popisují blíže neurčenou časovou lhůtu, která není
konkrétně stanovena, nicméně jazykovým výkladem lze konstatovat, že se jedná o velice krátkou
lhůtu směřující k vykonání určitého úkonu ve lhůtě co nejkratší.

Lze si položit otázku, zda občané města, kteří podpisem zveřejnili svůj názor, že chtějí, aby bylo
vyhlášeno místní referendum, a mohli se tak vyjádřit v odpovědi na položenou otázku, zda orgány
města mají konat (resp. nekonat) bezodkladně, chtěli tento svůj názor vyjádřit až za rok a půl. U
otázky, která si klade za cíl řešit konkrétní skutečnosti bezodkladně občan nejspíše očekává skutečně
bezodkladné řešení, a to požadavkem na okamžité vyhlášení místního referenda.

Jednoznačným zněním otázky místního referenda se rozumí takové znění, které nebude občany
dezinformovat a slibovat jim bezodkladné řešení, aby pak bylo referendum oddáleno až na dobu
jednoho a půl roku.

 

Rovněž s ohledem na tlak veřejnosti a atmosféru v nemocnici je zejména z personálního hlediska
nutné co nejrychlejší řešení nastalé situace v nemocnici. Zaměstnanci i zájemci
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o práci v Nemocnici Litoměřice, a.s. potřebují mít jistotu vlastníka a tím nastavené směřování
nemocnice jako celku. Současná situace vede k tomu, že stávající zaměstnanci onu jistotu necítí a
zájemci o práci volí jiné zdravotnické zařízení, kde je vlastnická struktura vyřešena.

 

Z výše uvedených důvodů se navrhuje konání místního referenda v termínu co nejbližším.

 

Náklady na konání referenda jsou odhadovány na cca 500 tisíc korun. Jsou v tom zahrnuty nájmy
prostor na setkání a školení komisí, nájem hlasovacích místností, odměny členům komisí, stravné,
rozvoz a svoz materiálů, tisk hlasovacích lístků a potřebných materiálů pro komise (zákon, seznamy
oprávněných voličů), nákup kancelářských potřeb a další (podrobněji viz Příloha č. 1). 

 

Pokud se týká odhadu nákladů spojených s realizací rozhodnutí přijatého v místním referendu dle §
10 odst. 1písm. d) zákona o místním referendu, vychází odhad těchto nákladů z minulých let, neboť
předjímat budoucí potřeby nemocnice je obtížné a odhad se pohybuje ve velmi teoretické oblasti
(podrobněji viz Příloha č. 2 část A a B).

 

Dopad do rozpočtu města:

 

odhad nákladů na konání referenda viz Příloha č. 1 - cca 500 tis. (řešeno rozpočtovým opatřením)

odhad nákladů na realizaci rozhodnutí vzešlého z referenda viz Příloha č. 2 část A a B rozpočtové
opatření viz Příloha č. 3

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2019

Zastupitelstvo města Litoměřice:

 a) vyhlašuje

konání místního referenda v souladu s ust. § 14 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na území města Litoměřice o otázce:
„Chcete, aby orgány města Litoměřice bezodkladně zastavily jakoukoliv formu převodu
vlastnictví či provozování nemocnice v Litoměřicích na jakýkoliv subjekt, který není
ve výhradním vlastnictví státu, kraje či obce a zachovaly nemovitosti nemocnice
i provozní majetek společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., ve výhradním vlastnictví státu,
kraje či obce?“

Důvodem vyhlášení místního referenda je otázka, která se dotýká většiny občanů města a jsou s ní
spojeny výrazně odlišné názory, tudíž standardní rozhodování orgánů města nemusí být považováno
za zcela legitimní, a je proto vhodné ověřit si závažnost otázky a vůli většiny občanů města v místním
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referendu.

Zastupitelstvo města přistoupilo k přepracování referendové otázky navržené přípravným výborem
tak, aby její obsah a smysl zůstal zachován, ale zvýšila se jednoznačnost jejího výkladu a především
byla   srozumitelná „běžnému hlasujícímu občanovi“.

U otázky, která si klade za cíl řešit konkrétní skutečnosti bezodkladně občan nejspíše očekává
skutečně bezodkladné řešení, a to požadavkem na okamžité vyhlášení místního referenda
v nejbližším možném termínu. I s ohledem na tlak veřejnosti a atmosféru v nemocnici je zejména z
personálního hlediska nutné co nejrychlejší řešení nastalé situace.

 

 b) stanovuje

den konání místního referenda na pátek 8. listopadu 2019 v době od 10:00 do 20:00 hodin,

výši odměny pro místní a okrskové komise: člen ve výši 1.200 Kč, místopředseda a zapisovatel ve
výši 1.500,- Kč a předseda ve výši 1.600 Kč,

 
c) schvaluje

rozpočtové opatření na zabezpečení finančních prostředků na konání místního referenda v částce
500 tis. Kč (viz příloha č. 3 orig. zápisu),

 

 d) ukládá

Mgr. Ladislavu Chlupáčovi, starostovi města, zabezpečit přípravu a provedení místního
referenda v souladu se zákonem č. 22/2004 Sb. o místním referendu a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.

 

 

 

Příloha č. 1: Priloha_01_Mistni_referendum_Naklady_verze_zari_2019.pdf
Příloha č. 2: Priloha_02_A_2019_Mistni_referendum_naklady_rozhodnuti.pdf
Příloha č. 3: Priloha_02_B_2019_Mistni_referendum_naklady_rozhodnuti.pdf
Příloha č. 4: Priloha_03_Rozpoctove_opatreni_ZM_Mistni_referendum.pdf

V Litoměřicích 11.09.2019

Předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta), Mgr. Karel Krejza (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 12. 09. 2019

Číslo bodu: 9
Název bodu: Rozpočtová opatření dle doporučení FV
Zodpovídá: Ing. Iveta Zalabáková
Zpracoval/a/i: Ing. Iveta Zalabáková

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

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2019

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 2.9. 2019 (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: zapis_z_jednani_FV_2_9_2019.pdf
Příloha č. 2: FV4.pdf
Příloha č. 3: dane_1_8_2019.pdf

V Litoměřicích 11.09.2019

Předkládá/jí: Ing. Radek Lončák MBA (radní)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 12. 09. 2019

Číslo bodu: 10

Název bodu: Schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci pro Destinační
agenturu České středohoří o.p.s.

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

Důvodová zpráva:

Návratná finanční výpomoc požadována z důvodu nutnosti předfinancovat část nákladů dotační
akce „Marketingová podpora poskytovatelů služeb cestovního ruchu na významných vodních
cestách v Ústeckém a Středočeském kraji“ – dotace poskytnuta z Ministerstva pro místní
rozvoj
Cílem projektu je vytvořit marketingový produkt zaměřený na podporu poskytovatelů služeb
cestovního ruchu v oblasti vodní rekreační turistiky na řekách Labi a Vltavě v Ústeckém a
Středočeském kraji – tento produkt pak prostřednictvím marketingové kampaně vhodně
propagovat tak, aby došlo ke zvýšení návštěvnosti tohoto typu služeb a tím i k celkovému
rozvoji cestovního ruchu v obou regionech
Celkové náklady projektu činí 5 107 tis. Kč, projekt bude realizován v období 6/019 – 11/2020
Dle dohody s žadatelem – splatnost výpomoci – jednorázovou splátkou nejpozději do 30.9. 2021
Komplexní podrobnější informace o projektu poskytne ředitel Destinační agentury na jednání
ZM

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2019

a) ZM schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Litoměřice ve výši
1 803 610,- Kč pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01
Litoměřice, IČO: 28750853 na předfinancování části nákladů na projekt „Marketingová podpora
poskytovatelů služeb cestovního ruchu na významných vodních cestách v Ústeckém a Středočeském
kraji“.
b)ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci 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: DA_navratna_vypomoc_9_019_final.pdf
Příloha č. 2: 12_09_2019_Destinancni_agentura.ods.pdf

V Litoměřicích 11.09.2019

Předkládá/jí: Lukas Wünsch (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 12. 09. 2019

Číslo bodu: 11

Název bodu: Schválení dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových
organizací zřízených městem Litoměřice

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

Důvodová zpráva:
Město Litoměřice v rámci samostatné působnosti na základě § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějsších předpisů a § 27 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech  územních  rozpočtů  schvaluje  dodatky  ke  zřizovacím  listinám  svých  příspěvkových
organizací.
Za  účelem zjednodušení  procesu inventarizace majetku,  který  byl  při  zřízení  těchto  organizací
předán zřizovatelem k hospodaření  tzv.  svěřený majetek,  projednala  Rada města  dne 9/9/2019
Smlouvy o bezúplatném převodu věcí  movitých z vlastnictví  města do vlastnictví  příspěvkových
organizací. Tento majetek byl již od data svěření evidován na rozvahových účtech příspěvkových
organizací  a  byl  jimi  účetně  i  daňově  odepisován.  Předkládané  dodatky  zřizovacích  listin  tak
obsahují  změnová  ustanovení,  po  jejichž  účinnosti  nebudou  mít  příspěvkové  organizace  žádný
svěřený majetek - viz. příloha orig. zápisu.

 

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2019

ZM schvaluje:

a) dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum pro zdravotně postižené děti a
mládež - SRDÍČKO, IČO: 70854165 (viz příloha orig. zápisu)
b) dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřice, PO,
IČO: 00080128 (viz příloha orig. zápisu)
c) dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53,
IČO: 46773428 (viz příloha orig. zápisu)
d)  dodatek  č.  2  ke  zřizovací  listině  příspěvkové  organizace  Základní  škola  Litoměřice,  Boženy
Němcové 2, IČO: 46773312 (viz příloha orig. zápisu)
e) dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Masarykova základní škola Litoměřice,
Svojsíkova 5, IČO: 46773436 (viz příloha orig. zápisu)
f) dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32,
IČO: 46773363 (viz příloha orig. zápisu)
g) dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice, PO, IČO:
72744081(viz příloha orig. zápisu)
h)  dodatek č.  1 ke zřizovací  listině příspěvkové organizace Centrální  školní  jídelna Litoměřice,
Svojsíkova 7, IČO: 46768793 (viz příloha orig. zápisu)
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ch) dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní umělecká škola Litoměřice,
IČO: 46773410 (viz příloha orig. zápisu)
i) dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice,
Plešivecká 1863 IČO: 62769693 (viz příloha orig. zápisu)
j) dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích,
IČO: 44557141 (viz příloha orig. zápisu)
k) dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace PO Knihovna Karla Hynka Máchy v
Litoměřicích, IČO: 00360627 (viz příloha orig. zápisu)
l)  dodatek  č.  1  ke  zřizovací  listině  příspěvkové  organizace  PO  Městská  sportovní  zařízení  v
Litoměřicích, IČO: 70923477 (viz příloha orig. zápisu)

Příloha č. 1: Dodatek_c_3_ke_ZL_Srdicko_09_2019.pdf
Příloha č. 2: Dodatek_c_1_ke_ZL_TSM_09_2019.pdf
Příloha č. 3: PO_ZS_Na_Valech_dodatek_c_2_ke_zrizovaci_listine.pdf
Příloha č. 4: PO_ZS_Bozeny_Nemcove_dodatek_c_2_ke_zrizovaci_listine.pdf
Příloha č. 5: PO_Masarykova_ZS_dodatek_c_2_ke_zrizovaci_listine.pdf
Příloha č. 6: PO_ZS_Havlickova_dodatek_c_3_ke_zrizovaci_listine.pdf
Příloha č. 7: PO_MS_Litomerice_dodatek_c_3_ke_zrizovaci_listine.pdf
Příloha č. 8: PO_CSJ_Litomerice_dodatek_c_1_ke_zrizovaci_listine.pdf
Příloha č. 9: PO_ZUS_Litomerice_dodatek_c_3_ke_zrizovaci_listine.pdf
Příloha č. 10: PO_DDM_Litomerice_dodatek_c_1_ke_zrizovaci_listine.pdf
Příloha č. 11: PO_MKZ_Litomerice_dodatek_c_1_ke_zrizovaci_listine.pdf
Příloha č. 12: PO_Knihovna_K_H_Machy_dodatek_c_1_ke_zrizovaci_listine.pdf
Příloha č. 13: PO_MSZ_dodatek_c_1_ke_zrizovaci_listine.pdf

V Litoměřicích 11.09.2019

Předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 12. 09. 2019

Číslo bodu: 12

Název bodu: Schválení projektu "ZŠ Litoměřice, Na Valech 53 – vybudování
učeben pro polytechnické vzdělávání a přírodní vědy"

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

Důvodová zpráva:

Předmětem projektu je vybudování a vybavení dvou odborných učeben s bezbariérovým přístupem
na Základní škole Litoměřice, Na Valech 53, a sice:

a/ rekonstrukce současné učebny přírodopisu v přízemí budovy na učebnu přírodních věd. Tento
prostor má ideální parametry, kdy k učebně přiléhají dva kabinety, které poskytují dostatek zázemí
k uložení všech potřebných učebních pomůcek a materiálů. Učebna v současné době slouží pouze
k výuce přírodopisu. Nově bude rekonstruována a vybavena tak, aby splňovala příslušné normy a
standardy k odborné výuce chemie a přírodopisu. Tím dojde ke zvýšení kvality výuky a navýšení
využitelnosti odborné učebny z 16 hodin na 24 hodin za týden. V souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb bude objekt školy
a učebna dvorním traktem zpřístupněn bezbariérově, kdy vedle učebny vybudováno nové
bezbariérové sociální zařízení. V odpoledních hodinách bude učebna využita pro činnosti školní
družiny ZŠ resp. přírodovědný kroužek Felix.

b/ vybudování zcela nové odborné učebny pro technické a řemeslné obory v prostorách
současných šaten v přízemí budovy. Vstup bude zabezpečen rovněž z dvorního traktu vybudováním
bezbariérového vstup. Učebna bude využívána v rámci základního vzdělávání 30 hodin týdně – výuka
se rozdělí mezi předměty člověk a svět práce, výtvarná výchova a volitelné předměty.  V odpoledních
hodinách zde budou probíhat činnosti výtvarného kroužku při školní družině ZŠ a rukodělného /
kreativního kroužku Domu dětí a mládeže Rozmarýn.  

Stěžejním cílem projektu je zvýšení odborných kompetencí, praktických dovedností a manuální
zručnosti žáků prvního i druhého stupně základní školy za účelem jejich motivace pro další stupeň
vzdělávání a následného uplatnění na trhu práce, zejména pak v technických a řemeslných oborech,
tedy v segmentech, které v současné době vykazují kritický nedostatek kvalifikovaných pracovníků a
odborníků.

Projektová dokumentace pro stavební povolení je podána na Stavební úřad, prováděcí PD včetně
seznamu vybavení učebními pomůckami je ve fázi finalizace. Předpokládaná výše celkových
nákladů je zhruba 4,5 mil Kč.

Dotační program vyhlašuje MAS České středohoří - IROP v rámci výzvy č. 10 "Zvyšování kvality a
dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení" - podrobnosti viz příloha orig. návrhu.
Výše podpory může dosáhnout až 95% uznatelných nákladů.
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Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2019

ZM schvaluje

a) podání žádosti o dotaci z 10. výzvy IROP „MAS České středohoří – IROP – Zvyšování kvality a
dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“ na financování projektu "ZŠ
Litoměřice, Na Valech 53 – vybudování učeben pro polytechnické vzdělávání a přírodní vědy"

b) zajištění spolufinancování projektu z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši minimálně
5% z celkových způsobilých výdajů a všech nezpůsobilých výdajů akce.

Příloha č. 1: MAS_Ceske_stredohori_vyzva_c.10_Zvysovani_kvality_a_dostupnosti_vzdelavani.pdf

V Litoměřicích 11.09.2019

Předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 12. 09. 2019

Číslo bodu: 13

Název bodu: OP VVV – Implementace KAP II – Technické kluby – schválení
partnerství – DDM Rozmarýn Litoměřice

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

Důvodová zpráva:

Nositelem projektu je Ústecký kraj, který z důvodu nutnosti dopracovat rozpočet a detailní popis
aktivit projektu realizace činnosti a nákup vybavení pro Technické kluby v Ústeckém kraji na rok
2020-2023 výzvu k účasti na projektu stáhl a očekává její zpětné vyhlášení během měsíce října resp.
listopadu 2019 - NAVRŽENO KE STAŽENÍ.

Návrh Usnesení:

V Litoměřicích 11.09.2019

Předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 12. 09. 2019

Číslo bodu: 14
Název bodu: Podpora sociálních služeb 2019 - 2. kolo
Zodpovídá: Ing. Renáta Jurková
Zpracoval/a/i: Bohdana Dojčinovičová

Důvodová zpráva:

Usnesením Zastupitelstva města Litoměřice č.  22/02/2018 ze dne 6. 12. 2018 byl schválen rozpočet
na rok 2019. Následně dne 17. 12. 2018 byl vyhlášen dotační program „Podpora sociálních služeb
pro rok 2019“ (dále jen „Program“). Program je zaměřen na registrované sociální služby dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, které jsou zařazeny v Základní síti kraje. Všechny služby
zařazené do této sítě obdržely Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální
služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021. Součástí
Pověření je kalkulace vyrovnávací platby, která představuje celkovou výši finančních prostředků
z veřejných rozpočtů, kterou sociální služba potřebuje k zajištění dostupnosti poskytované sociální
služby vedle prostředků, které získá vlastní činností. Od roku 2016 tedy dochází ke změně
financování sociálních služeb tzv. vyrovnávací platbou. Město Litoměřice se poskytnutím dotací na
soc. služby připojí k Pověření Ústeckého kraje.

V rámci Programu - druhého kola bylo přijato 11 žádostí o dotaci. Po hodnocení žádostí dle kritérií
Programu bylo odborem sociálních věcí a zdravotnictví přistoupeno k navržení dotací dle přílohy č. 1
tohoto návrhu. V příloze č. 2 jsou uvedeny sociální služby, u kterých je navrženo neposkytnutí
dotace.

Program podpory sociálních služeb pro rok 2019 i vzor smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Litoměřice byla konzultována s Odborem - Kancelář starosty a tajemníka. Vzor smlouvy viz
příloha orig. zápisu.
Dotace budou poskytnuty z ÚZ 6400 podpora soc. služeb (schválený rozpočet na rok 2019).

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2019

ZM schvaluje

a) poskytnutí dotací z dotačního programu „Podpora sociálních služeb pro rok 2019 - 2. kolo“
subjektům, ve výši a na účely uvedené v příloze č.1.
b) přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby
zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021
c) neposkytnutí dotací z dotačního programu „Podpora sociálních služeb pro rok 2019 - 2. kolo“
subjektům, ve výši a na účely uvedené v příloze č. 2.

Příloha č. 1: Priloha_c._1_pridelene_dotace_2._kolo.pdf
Příloha č. 2: Priloha_c._2_nepridelene_dotace_2._kolo.pdf
Příloha č. 3: Vzor_smlouvy_o_dotaci_2019.pdf
Příloha č. 4: Dotacni_program_Podpora_soc._sluzeb_2019.pdf
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V Litoměřicích 11.09.2019

Předkládá/jí: Lukas Wünsch (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 12. 09. 2019

Číslo bodu: 15

Název bodu: Schválení smlouvy o budoucím prodeji stavby „Litoměřice,
Želetice, ul. Želetická, p.p.č .4843/1 tlaková kanalizace"

Zodpovídá: Ing. Venuše Brunclíková MBA
Zpracoval/a/i: Iveta Bauerová
Konzultoval/a (s
kým): JUDr. Marianna Svobodová

Důvodová zpráva:
Město  Litoměřice  jako  investor  zrealizovalo  stavbu  vodního  díla  "Litoměřice,  Želetice,  ulice
Želetická, p.p.č. 4843/1 tlaková kanalizace" na veřejném prostranství, přičemž po dokončení stavby
se stalo vlastníkem uvedené stavby. Severočeská vodárenská společnost a.s.,  se sídlem Teplice,
Přítkovská 1689, PSČ 415 50, IČO 49099469 poskytne městu příspěvek na tuto stavbu ve výši
1.864.800,-  Kč  a  zároveň  město  převede  stavbu  vodního  díla  na  Severočeskou  vodárenskou
společnost a.s.

           

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2019

ZM schvaluje budoucí  prodej   stavby „Litoměřice,  Želetice,  ul.  Želetická,  p.p.č  .4843/1 tlaková
kanalizace“ společně s předloženou budoucí smluvní dokumentací, která obsahuje Budoucí kupní
smlouvu včetně příloh a Budoucí smlouvu o peněžitém příplatku mimo základní kapitál včetně příloh
a pověřuje starostu podpisem těchto smluv se Severočeskou vodárenskou společností a.s., sídlem
Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, IČO 49099469 (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: Smlouva_BSD_LT_060_087_2.8.2019_003_navrh.pdf

V Litoměřicích 11.09.2019

Předkládá/jí: Mgr. Václav Červín (místostarosta)



1/1

Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 12. 09. 2019

Číslo bodu: 16

Název bodu: Zrušení předkupního práva k pozemku parc. č. 1345/42 v k.ú.
Pokratice

Zodpovídá: Ing. Venuše Brunclíková MBA
Zpracoval/a/i: Ing. Michal Kříž

Důvodová zpráva:
Pro pozemek parc. č. 1345/42 v k.ú. Pokratice bylo dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů zřízeno vydáním současně
platného Územního plánu Litoměřice, respektive jeho změn, předkupní právo pro Město Litoměřice.
To bylo u zmíněného pozemku zřízeno z důvodu vymezení veřejně prospěšné stavby dopravní
infrastruktury označené jako D4 – místní propojovací komunikace v prostoru Miřejovická stráň. Pro
potřeby realizace komunikace byla již část pozemku parc. č. 1345/42 v k.ú. Pokratice oddělena a tato
část je nyní označena jako pozemek parc. č. 1345/117 v k.ú. Pokratice (viz příloha orig. zápisu).
Vymezení předkupního práva na pozemek parc. č. 1345/42 v k.ú. Pokratice na základě uvedeného již
tedy není odůvodněné. Nemá dopad do rozpočtu města.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2019

ZM schvaluje zrušení předkupního práva na pozemek parc. č. 1345/42 v k.ú. Pokratice.

Příloha č. 1: vykres_VPS_vyrez.pdf

V Litoměřicích 11.09.2019

Předkládá/jí: Mgr. Václav Červín (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 12. 09. 2019

Číslo bodu: 17
Název bodu: Kotlíkové půjčky.
Zodpovídá: Ing. Pavel Gryndler
Zpracoval/a/i: Ing. Pavel Gryndler
Konzultoval/a (s
kým): Choutková Jana

Důvodová zpráva:
Od  16.9.2019 bude možno podávat žádosti na předfinancování výměny nevyhovujících kotlů na
pevná paliva u občanů města Litoměřice, z projektu "Program bezúročných půjček na výměnu kotlů"
od Státního fondu životního prostředí ČR.  Žádosti mohou podávat obce a města  na základě žádostí
občanů podaných na jednotlivé obecní a městské úřady. Městský úřad Litoměřice do této doby
eviduje jednu žádost  ve  výši 200 000 Kč. Město Litoměřice v tomto případě může podat na SFŽP
žádost o dotaci ve výši 200 000 Kč na předfinancování výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva
u občanů města Litoměřice. Vše je navázáno na podání žádosti na 3. vlnu Kotlíkových dotací
Ústeckého kraje. Po obdržení dotace bude poskytnutá "kotlíková půjčka"  finančně vypořádána a
zbylé finanční prostředky zůstanou Městu Litoměřice k volnému použití v oblasti životního prostředí.
Tato akce nemá vliv na schválený rozpočet města.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2019

ZM schvaluje podání žádosti o poskytnutí 200 000 Kč z Programu bezúročných půjček na výměnu
kotlů (kotlíkovou půjčku) od Státního fondu životního prostředí ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00
Praha 4 , prostřednictvím Krajského pracoviště SFŽP Mírové Náměstí 3129/36, 400 01 Ústí nad
Labem, IČO: 00020729.

V Litoměřicích 11.09.2019

Předkládá/jí: Mgr. Václav Červín (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 12. 09. 2019

Číslo bodu: 18
Název bodu: Uzavření dohody o provedení práce s Mgr. Petrem Hermannem
Zodpovídá: Mgr. Ladislav Chlupáč
Zpracoval/a/i: Eva Šimková

Důvodová zpráva:

K 31.10.2019 končí platnost dohody o provedení práce mezi Městem Litoměřice a Mgr. Petrem
Hermannem na činnosti spojené s pořádáním různých fotovýstav a s organizováním vernisáží ve
výstavních prostorech Města a Nemocnice Litoměřice a.s., dále na pořádání fotovýstav a vernisáží
v ČR a zahraničí (partnerská města) a na průběžnou aktualizaci fotovýzdoby v budovách Městského
úřadu. Navrhuji uzavření nové dohody za stejných podmínek  jako dosud za odměnu 8.600,- Kč/měsíc
s účinností od 1.11.2019.

 

Dopad do rozpočtu města:                    

V současné době není požadováno navýšení rozpočtu, bude zahrnuto do rozpočtu na rok 2020.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2019

ZM schvaluje uzavření dohody o provedení práce s Mgr. Petrem Hermannem, zastupitelem města
Litoměřice, na činnosti spojené s pořádáním fotovýstav a s organizováním vernisáží za odměnu
8.600,-Kč/měsíc, a to s účinností od 1.11.2019 (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: Dohoda_PP_Hermann.pdf

V Litoměřicích 11.09.2019

Předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 12. 09. 2019

Číslo bodu: 19
Název bodu: Volba soudních přísedících Okresního soudu v Litoměřicích
Zodpovídá: Bc. Martina Skoková
Zpracoval/a/i: Bc. Martina Skoková

Důvodová zpráva:

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

Na KSaT, právní úsek se obrátily dvě osoby s žádostí o zvolení do funkce soudního přísedícího:

paní Bc. xxxxxxxxxxxxxxxxxx uvádí, že by byla ráda hlasem lidu, právní problematika ji zajímá
a má bohatou praxi v práci s lidmi.
pan Bc. xxxxxxxxxxxxxx uvádí, že chce uplatnit své životní a pracovní zkušenosti a smysl pro
spravedlnost, je v důchodu a má dostatek času se funkci přísedícího věnovat.

Předseda Okresního soudu v Litoměřicích vyslovil s žadateli souhlas, žadatelé doložili výpis
z rejstříku trestů a pan xxxxxxx i čestné prohlášení o splnění dalších předpokladů pro výkon funkce
přísedícího a lustrační osvědčení. Dále bylo prověřeno, že žadatelé nebyli řešeni pro přestupky proti
občanskému soužití ani majetku v působnosti MěÚ Litoměřice.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2019

ZM navrhuje za přísedící Okresního soudu v Litoměřicích a do této funkce volí na dobu 4 let: Bc.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice a Bc. xxxxxxxxxxxxxxx, nar.
xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice.

 

Příloha č. 1: Priloha_01.pdf
Příloha č. 2: Priloha_02.pdf

V Litoměřicích 11.09.2019

Předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 12. 09. 2019

Číslo bodu: 20
Název bodu: Schválení nového znění Statutu sociálního fondu č. 1/2019
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš
Zpracoval/a/i: Mgr. Milan Čigáš
Konzultoval/a (s
kým): Martina Skoková, Monika Pavučková

Důvodová zpráva:

Stávající Statut sociálního fondu stanovuje hlavní oblasti podpory a pomoci. Sociální fond je hlavním
zdrojem financování aktivit v oblasti péče o zaměstnance města Litoměřice a dlouhodobě uvolněné
členy zastupitelstva města a je určen především k regeneraci pracovních sil, ke zlepšení pracovních
podmínek, k překlenutí tíživé sociální situace zaměstnanců města Litoměřice a dlouhodobě
uvolněných členů zastupitelstva města Litoměřice, kteří jsou v pracovním poměru k městu
Litoměřice.

Statut sociálního fondu nově doplňuje: příspěvek při narození dítěte.
Příspěvek bude poukázán 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:
a) o benefit požádá nejpozději do konce kalendářního roku, ve kterém se dítě narodilo,
b) odevzdá řádně vyplněný formulář (čestné prohlášení o narození dítěte), který tvoří přílohu statutu
SF hospodářce fondu,
c) při narození dítěte v prosinci lze o příspěvek žádat do konce ledna následujícího kalendářního
roku,
d) pokud jsou zaměstnanci oba rodiče, může být příspěvek vyplacen jen jednomu z nich.

Nárok na tento příspěvek bude možné uplatnit při narození dítěte od 01.01.2019.

Tento příspěvek vhodným způsobem doplňuje statut sociálního fondu a rozvíjí jeho diverzitu.

Nové znění Statutu sociálního fondu č. 1/2019 a rozpočtové opatření tvoří přílohu tohoto návrhu.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2019

a) ZM schvaluje Statut sociálního fondu č. 1/2019 (viz příloha orig. zápisu).

b) ZM schvaluje rozpočtové opatření sociálního fondu (viz příloha orig. zápisu)

Příloha č. 1: SF_rozpoctove_opatreni.pdf
Příloha č. 2: Statut_SF_01_2019.pdf
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V Litoměřicích 11.09.2019

Předkládá/jí: Mgr. Milan Čigáš (tajemník)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 12. 09. 2019

Číslo bodu: 21
Název bodu: Zpráva o činnosti Kontrolního výboru při ZM
Zodpovídá: Mgr. Jiří Adámek
Zpracoval/a/i: Mgr. Milan Čigáš
Převzal/a/i od: Mgr. Jiří Adámek

Důvodová zpráva:

Informace o kontrolách za I. pololetí roku 2019 je zaměřena na proběhlé kontroly ze strany
Kontrolního výboru při ZM Litoměřice.

Provedené kontroly:

a) Domu dětí a mládeže Rozmarýn, příspěvková organizace

Doporučení:

Otevřít diskuzi, zda by DDM mohla využívat tělocvičny jednotlivých škol bezúplatně.1.
Doporučení zabývat se vybudováním bezbariérového přístupu a nedostatkem asistentů pro2.
děti, které vyžadují zvýšenou péči (zejména při pořádání táborů)
Zvážit rekonstrukci zahrady, kterou dříve využívala i široká veřejnost a je v současné době v3.
dezolátním stavu.

b) Centrální školní jídelna, příspěvková organizace

Doporučení:

Pokračovat i nadále v bez objednávkovém systému.1.
Vybudovat bezbariérový přístup do centrály CŠJ2.
Řešit možnost parkovacích kapacit u CŠJ3.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2019

ZM bere na vědomí informaci o činnosti Kontrolního výboru (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: DDM_zapis_kontrola_KV_2019.pdf
Příloha č. 2: CSJ_zapis_kontrola_KV_2019.pdf

V Litoměřicích 11.09.2019

Předkládá/jí: Mgr. Jiří Adámek (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 12. 09. 2019

Číslo bodu: 22
Název bodu: Poskytnutí dotace – Zahrada Čech, s. r. o. – Vánoční trhy 2019
Zodpovídá: Lukas Wünsch
Zpracoval/a/i: Eva Šimková
Převzal/a/i od: Lukas Wünsch

Důvodová zpráva:

Společnost Zahrada Čech, s. r. o., Na Vinici 948/13,412 01 Litoměřice, IČO: 22794701 Je
pořadatelem Vánočních trhů v Litoměřicích na Mírovém náměstí.

Již několik let vedou zastupitelé i litoměřická veřejnost diskusi o podobě a úrovni vánočních trhů.
Jedná se o každoroční pravidelné diskuse, a to i v rámci komisí, Rady města i zastupitelstva města.
Řada dobrých nápadů, se kterými diskutující přichází, by kvalitu pořádaných vánočních trhů
pozvedla. Mezi pravidelné připomínky patří například vizáž „Betléma“, podoba a výzdoba stánků,
celková výzdoba, kulturní program a další. Bohužel již několik let zůstává jen u nápadů. Většinu
z nich není možné zrealizovat pro chybějící finance. Vánoční trhy jako kultura nepatří mezi
výdělečné podniky a nejsou schopny si na takové zlepšení samy vydělat. Diskuse tak nikam nevedou
– nápady zůstávají nezrealizované.

Vánoční trhy trvají každý rok zhruba 10 dní a pracují s rozpočtem ve výši zhruba 500–600 tisíc
korun. Poslední 4 roky se díky dotaci města Litoměřice ve výši 150 tisíc korun daří úroveň trhů držet
na přijatelné vizuální a kulturní úrovni. Není možné ji však zvýšit na úroveň požadovanou veřejností
a zastupiteli. Pro srovnání: Vánoční trhy v roce 2018 například v Ústí nad Labem, které jsou měsíční
financuje magistrát města částkou zhruba 2.200.000 korun. Přičemž neplatí, že ve větším městě jsou
náklady na jeden den vánočních trhů vyšší právě kvůli velikosti města. Naopak platí, že stejně
kvalitní a stejně dlouhé vánoční trhy jsou stejně nákladné bez rozdílu na velikost obce, kde se konají.

Zahrada Čech, s. r. o., proto zapracovala většinu připomínek, které za léta diskusí bedlivě
zaznamenávala a připravila návrh Vánočních trhů 2019 tak, aby se staly důstojnou oslavou těchto
křesťanských svátků, a to dle požadavků veřejnosti i zastupitelů. Detaily návrhu budou prezentovány
přímo zastupitelům formou elektronické prezentace a jsou přílohou tohoto návrhu. Zároveň byl
návrh představen zástupcům všech politických stran v rámci komise kultury a komise cestovního
ruchu, a to včetně předběžného rozpočtu.

Předkládám proto níže uvedený návrh zastupitelům litoměřického zastupitelstva, aby sami zvážili a
rozhodli, zda jsou ochotni investovat do kvality a úrovně litoměřických vánočních trhů. Bez této
dotace není nikdo schopen připravit trhy tak, aby se staly vzorem pro ostatní obce a nemusely stále a
opakovaně čelit přirovnávání k lepším a krásnějším v okolních obcích.

Vypočtená požadovaná částka 1.500.000 korun se skládá z částky 800.000 korun za fundus (rozuměj:
opakovaně použitelné vybavení trhů, jako je Betlém, ozdoby, lavičky, stoly apod.) a 700.000 na

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2019
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ZM schvaluje:
a) poskytnutí dotace ve výši .......... Kč Zahradě Čech s.r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01
Litoměřice, IČO: 22794701 na uskutečnění projektu "Vánoční trhy 2019" na Mírovém náměstí v
Litoměřicích v termínu od 13.12. do 22.12.2019
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu)
c) rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu)

Příloha č. 1: NABIDKA_VANOCNI_TRHY_2019_prezentace.pdf
Příloha č. 2: Vanocni_trhy_ZC_RO.pdf
Příloha č. 3: Vanocni_trhy_VPS_o_poskytnuti_dotace_ZC.pdf

V Litoměřicích 11.09.2019

Předkládá/jí: Lukas Wünsch (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 12. 09. 2019

Číslo bodu: 23
Název bodu: Prezentace nového grafického vizuálu města Litoměřice
Zodpovídá: Ing. Eva Břeňová
Zpracoval/a/i: Marie Ouborná

Důvodová zpráva:
Materiály nejsou přílohou, prezentace bude spuštěna při jednání. O prezentaci nebude hlasováno.

Návrh Usnesení:

V Litoměřicích 11.09.2019

Předkládá/jí: Ing. Eva Břeňová (vedoucí odboru)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 12. 09. 2019

Číslo bodu: 24
Název bodu: Schválení dohody o splátkách dluhu
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Procházková

Důvodová zpráva:
žadatel: pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice
Žadatel  se  na  základě  Kupní  smlouvy  uzavřené  s  Městem Litoměřice,  jako  prodávajícím,  stal
vlastníkem  bytové  jednotky  č.  2004/4  v  domě  č.p.  2004  v  ulici  U  Katovny  v  Litoměřicích  a
souvisejících podílů na společných částech domu a na pozemku parc. č. 1240/5 a pozemku parc.
č. 1240/25 k.ú. Litoměřice. Pan xxxxx se zavázal uhradit nedoplatek kupní ceny ve výši 306.152,- Kč
ze stavebního spoření nejpozději do 30.09.2019.
Žadatel naspořil pouze částku 129.531,84 Kč, platba ze stavebního spoření nebyla dosud uhrazena,
bude připsána na účet města do 3 měsíců, kdy žadatel podá výpověď ze stavebního spoření. Na
zbývající část kupní ceny ve výši cca 177 tis. Kč (v tuto chvíli není možné určit přesnou dlužnou
částku, dokud nebude uhrazena platba ze stavebního spoření) žádá žadatel o povolení splátek ve výši
4.910,- Kč měsíčně počínaje měsícem říjen 2019. Lhůta splatnosti činí 36 měsíců, což je v souladu se
zásadami pro uzavírání dohod o splátkách dluhu.
Žadatel uvádí, že z důvodu tíživé životní situace nebyl schopen stanovenou část na stavební spoření
ukládat. Dlužnou částku není schopen zaplatit jednorázově.
Žadatel má dluh na poplatku za komunální odpad. Po uhrazení uvedené pohledávky doporučuje
Odbor správy nemovitého majetku a Právní úsek uzavření dohody o splátkách dluhu.
Nemá dopad do rozpočtu města.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2019

Z M  s c h v a l u j e  u z a v ř e n í  d o h o d y  o  s p l á t k á c h  d l u h u  p r o  p a n a
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLitoměřice, na částku 177
tis. Kč, jež bude upřesněna po obdržení platby od stavební spořitelny. Výše splátky činí 4.910,- Kč
měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem říjen 2019, se splatností k poslednímu dni
každého měsíce. Dohoda o splátkách bude uzavřena za podmínky podání výpovědi ze stavebního
spoření a předchozího uhrazení místních poplatků za svoz komunálního odpadu.

Příloha č. 1: anm_Dohoda_o_splatkach.pdf

V Litoměřicích 11.09.2019

Předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 12. 09. 2019

Číslo bodu: 25
Název bodu: Upuštění od vymáhání smluvní pokuty
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Procházková
Konzultoval/a (s
kým): Bc. Skoková Martina

Důvodová zpráva:

 

žadatel: OSNMM
Tento bod byl již projednáván ZM dne 13.09.2018 (bod č. 5) návrh nebyl přijat, v ZM dne 11.04.2019
(bod č. 13) návrh nebyl přijat a v ZM dne 13.06.2019 (bod č. 7) návrh nebyl přijat.

Odbory KSaT a OSNMM, jako správci pohledávky,  v  souladu s  Příkazem starosty města a
tajemníka MěÚ č. 14/2017 „Směrnice k vymáhání pohledávek, jejich odpisům a promíjení“, čl. 10
odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. a) a b) opět navrhují upuštění od vymáhání části pohledávky a
její vyřazení (odpis), neboť došly k názoru, že vše nasvědčuje tomu, že se jedná o pohledávku
vhodnou pro  vyřazení  (odpis),  z  důvodu,  že  zažalovaná část  pohledávky je  v  exekučním řízení
vymáhána již dva roky.
Vzhledem k tomu, že pokuta dosáhla téměř stejné výše jako kupní cena není zcela jisté, že ji soud
shledá v souladu s dobrými mravy. Z uvedených důvodů navrhujeme upustit od vymáhání části
smluvní pokuty ve výši 110.668,- Kč (u části pokuty ve výši 65.723,- Kč se navrhuje ponechat běžet
exekuční řízení).

Pan xxxxxxx ani  paní  xxxxxxxxxxx s  městem nekomunikují,  poštu si  na adrese trvalého pobytu
nevyzvedávají (nevíme kde se skutečně zdržují), tudíž nebylo možné s nimi domluvit další postup
(dohodu o splátkách, žádost o prominutí), mají již několik let neuhrazené poplatky za komunální
odpad v celkové výši cca 9.000,- Kč (oba i s dětmi). Paní xxxxxxxxxxx má povoleno oddlužení sp. zn.
KSUL 69 INS 14500/2018, od června 2019 chodí od insolvenčního správce (dále IS) měsíční splátky
ve  výši  cca  900,-  Kč.  Ve  zprávě  IS  o  plnění  oddlužení  ze  dne 23.7.2019 je  uvedeno,  že  paní
xxxxxxxxxxx nekomunikuje, nedokládá IS řádně doklady.
Vymáhání zbývající části smluvní pokuty by zřejmě nevedlo k výsledku s ohledem na tyto zkušenosti.
Vymáhání se tak jeví jako neefektivní a náklady, které je nutné vynaložit na její vymáhání zřejmě
přesáhnou výtěžek.

Podrobnější Informace o pohledávce:
pan  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,  L i toměř ice  a  paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLitoměřice (v tu dobu jako manželé) se na základě
kupní smlouvy uzavřené s Městem Litoměřice, jako prodávajícím, stali vlastníky bytové jednotky
č. 1834/58 v domě č.p. 1834 v ulici Revoluční v Litoměřicích a souvisejících podílů na společných
částech domu a na pozemku parc. č. 3736/5 v k.ú. Litoměřice. Manželé xxxxxxxxxxxse zavázali
uhrad i t  nedop la tek  kupn í  ceny  ve  výš i  187 .604 , -Kč  ze  s tavebn ího  spořen í
paníxxxxxxxxxxxxxnejpozději  do  30.06.2015.  Naspořili  pouze  46.549,33  Kč  (ze  strany  stavební
spořitelny (poddlužníka) bylo hrazeno opožděně z důvodu nepodání výpovědi ze strany vlastníka
stavebního spoření (paní xxxxxxxxxxx),  platba byla připsána na účet města až dne 01.09.2016).
Kupní cena a část smluvní pokuty ve výši 65.723,- Kč byla vymáhána soudní cestou.
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Dne 26.04.2017 byla na účet města připsána platba ve výši 19,- Kč (dodatečná státní podpora ze
stavebního spoření) a dne 13.07.2018 platba od soudního exekutora po provedené dražbě bytové
jednotky ve výši 146.354,67 Kč (141.054,67 Kč doplatek kupní ceny, 5.000,- Kč náklady soudního
řízení, 300,- Kč exekuční náklady).
Pro případ prodlení byla v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 0,1 % z nedoplatku kupní
ceny za každý den prodlení. Ke dni uhrazení celé kupní ceny činí smluvní pokuta celkem 176.391,-
Kč, z toho je částka 65.723,- Kč vymáhána v exekučním řízení (dosud nebylo nic vymoženo). Nyní
nastala  situace,  kdy  je  třeba  rozhodnout,  zda  zažalovat  zbývající  část  smluvní  pokuty  ve  výši
110.668,- Kč, což znamená uhradit soudní poplatek ve výši 4.427,-Kč, popř. další náklady, nebo od
vymáhání upustit.
Pan  xxxxxxx  i  paní  xxxxxxxxxxxxmají  již  několik  let  neuhrazené  poplatky  za  komunální  odpad
v celkové výši cca 9.000,-Kč (oba i s dětmi).
Dle „Zásad pro promíjení poplatků z prodlení“ schválených ZM by měli dlužníci nárok na prominutí
ve výši 40 %, tj. 70.556,- Kč (v případě bezdlužnosti).

Nemá dopad do rozpočtu města.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2019

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

V Litoměřicích 11.09.2019

Předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 12. 09. 2019

Číslo bodu: 26

Název bodu: Změna pravomoci ZM Litoměřice ve věci schvalování zřizování
věcných břemen

Zodpovídá: Mgr. Karel Krejza
Zpracoval/a/i: Bc. Martina Skoková

Důvodová zpráva:

V případě věcných břemen není zákonem o obcích upravena pravomoc orgánu příslušného o zřízení
břemene, ať již k nemovitosti ve vlastnictví města nebo ve prospěch města, rozhodnout. Podle § 102
odst. 3 zákona o obcích rada obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do
samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je
zastupitelstvo obce nevyhradilo, přičemž podle § 84 odst. 4 zákona o obcích si zastupitelstvo může
vyhradit pravomoc v samostatné působnosti obce mimo pravomoci vyhrazené radě obce podle § 102
odst. 2.

 

Zastupitelstvo si pravomoc vyhradí buď tím způsobem, že o vyhrazení této pravomoci rozhodne
usnesením v obecné rovině, tedy pro všechna další rozhodování v této oblasti, nebo si pravomoc
vyhradí tím způsobem, že v konkrétních případech přijímá usnesení a rozhoduje.

Druhý uvedený způsob je používán dlouhodobě při schvalování zřízení věcného břemene k nemovité
věci ve vlastnictví města, popř. nabití oprávnění z věcného břemene k nemovité věci jiného vlastníka
(méně časté).

Dá se tedy říci, že tímto způsobem si ZM tuto pravomoc vyhradilo. Pokud má v budoucnu o věcných
břemenech rozhodovat RM je vhodné, aby jí ZM tuto pravomoc předalo.

 

Dopad do rozpočtu města:

nemá dopad do rozpočtu města.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2019

ZM svěřuje RM rozhodování o zřízení věcného břemene k hmotné nemovité věci ve vlastnictví města
Litoměřice a nabytí oprávnění z věcného břemene k nemovité věci jiného vlastníka s účinností od
13.9.2019.

V Litoměřicích 11.09.2019
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Předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)



1/1

Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 12. 09. 2019

Číslo bodu: 27

Název bodu: Záměr vkladu nemovitých věcí tvořících areál nemocnice v
Litoměřicích do spol. Nemocnice Litoměřice a.s.

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Eva Šimková
Převzal/a/i od: Mgr. Karel Krejza

Důvodová zpráva:

Na základě usnesení RM 430/15/2019 ze dne 15.7.2019 byl zajištěn spol. Nemocnice Litoměřice, a.s.
znalecký posudek č. 117/1028/2019, oceňující nemovité věci a jejich součásti, které se nacházejí v
areálu městské nemocnice a jsou v majetku Města Litoměřice. Soubor věcí nemovitých byl
znaleckým posudkem oceněn částkou 339.300.000,- Kč, o kterou se navýší základní kapitál spol.
Nemocnice Litoměřice, a.s

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2019

ZM schvaluje záměr nepeněžitého vkladu souboru věcí nemovitých, specifikovaných ve znaleckém
posudku č. 117/1028/2019 ze dne 4.9.2019 z majetku Města Litoměřice, navyšující základní kapitál
obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., se sídlem Žitenická 2084, Litoměřice, IČO: 061 99
518 Litoměřice (znalecký posudek viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: Znalecky_posudek_11710282019_nepenezity_vklad_Nemocnice.pdf

V Litoměřicích 11.09.2019

Předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 12. 09. 2019

Číslo bodu: 28

Název bodu: Záměr prodeje části pozemku parc.č. 5251/20 v k.ú. Litoměřice
(nutný GP)

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

Důvodová zpráva:

 

 

Žadatel: pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Liberec

Odůvodnění: Žadatel je vlastník sousední nemovitosti č.p. 2292 (bytový dům), kde vybudoval 10 BJ,
pro zlepšení obslužnosti a opravy domu, žádá o prodej části pozemku parc.č. 5251/20 (minimálně o
šíři jednoho betonového panelu kolem domu).
Stanovisko OÚRM: V platné územně plánovací dokumentaci, kterou je úplné znění Územního plánu
Litoměřice po změně č.2 je větší část pozemků, které jsou předmětem záměru, zařazena do ploch
určených k mimo jiné k výrobě a skladování. Využití pozemků je zpřesněno zpracovanou a
zaevidovanou územní studií veřejného prostranství, která předpokládá, že pozemky západně od
objektu na pozemku parc. č. 5251/15 v k.ú. Litoměřice budou využity ve smyslu platné územně
plánovací dokumentace (mimo jiné výroba a sklady, výrobní i nevýrobní služby). Prostor jižně od
zmíněného objektu je v rámci územní studie veřejného prostranství uvažován právě jako veřejné
prostranství. Z těchto důvodu se nedoporučuje prodej požadované části pozemku, a to do doby, kdy
bude známa potřeba využití pozemků určených mimo jiné k využití jako výroba a sklady, výrobní i
nevýrobní služby.
V současné době lze doporučit pouze pronájem s tím, že jižně od zmíněného objektu nebudou
realizovány žádné stavby (oplocení).
Na základě oznámení, žadatel nereagoval.
Projednáno v MK dne 5.08.2019: hlasováním    pro:0               proti: 6              zdržel se: 0
MK nedoporučuje schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 5251/20 o výměře cca 150 m2 v k.ú.
Litoměřice (nutný GP)

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2019

ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 5251/20 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Litoměřice
(nutný GP).

Příloha č. 1: 5251_20.pdf

V Litoměřicích 11.09.2019
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Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 12. 09. 2019

Číslo bodu: 29

Název bodu: Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4138/1 v k.ú. Litoměřice
(nutný GP)

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

Důvodová zpráva:

Žadatel: Mgr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice
Odůvodnění: Jedná se o část neudržovaného pozemku, který navazuje na zahradu ve vlastnictví
žadatele. Záměr žadatele je žádanou část zpevnit zatravňovacími dlaždicemi.
Stanovisko OÚRM: Pozemek parc. č. 4138/1 v k.ú. Litoměřice je dle platné územně plánovací
dokumentace a po změně č.2 zařazen do zastavitelné lokality 9 – Bílá stráň. V rámci pořízení změny
č. 2 bylo dotčeným orgánem na úseku ochrany přírody a krajiny podmíněno využití lokality
zpracováním územní studie. Územní studie v současné době zpracována není a není ani
zpracovávána. Do doby zpracování územní studie by se v území nemělo územně rozhodovat. Z tohoto
hlediska se prodej pozemku za účelem realizace parkovacích stání (zřejmě nebudou veřejná)
nedoporučuje.
Projednáno v MK dne 5.08.2019: hlasováním    pro:0               proti: 4              zdržel se: 2
MK nedoporučuje schválit záměr prodeje části pozemku parc.č. 4138/1 o výměře cca 17 m2 v k.ú.
Litoměřice (nutný GP)

 

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2019

ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 4138/1 o výměře cca 17 m2 v k.ú. Litoměřice
(nutný GP).

Příloha č. 1: 4138.pdf

V Litoměřicích 11.09.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 12. 09. 2019

Číslo bodu: 30

Název bodu: Revokace usnesení č. 84/3/2019 ze dne 13.06.2019 upřesnění
výměry dle GP (GTT)

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

Důvodová zpráva:

Žadatel: OSNMM
Odůvodnění: Město Litoměřice dlouhodobě připravuje, ve spolupráci s Univerzitou Karlovou (UK) a
dalšími institucemi, projekt výzkumu potenciálu a využití geotermální energie. Usnesením Vlády ČR
ze dne 21.12.2015 vznikla výzkumná infrastruktura RINGEN (VI), jejímž nositelem je UK a její
partneři, a která se bude rozvíjet v areálu kasáren Jiřího z Poděbrad. Z důvodu získání dotace na
vybudování VI ZM dne 23.06.2016 pod č. usnesení 97/4/2016 schválilo bezúplatný převod pozemku
parc.č. 4008/1113 včetně stavby v k.ú. Litoměřice kde vzniká přestavba výzkumného pracoviště -
centrum geotermální energie Litoměřice RINGEN. Předmětem převodu jsou pozemky, které byly
zjištěny na základě skutečného provedení stavby pro kolaudační souhlas. Tyto pozemky byly součástí
smlouvy o právu provést stavbu „Vědeckovýzkumného a vzdělávacího centra geotermální energie“
dle projektové dokumentace, kdy součástí stavby jsou i venkovní úpravy, okapové chodníčky a
zpevněná komunikace včetně vstupu do budovy (výměra bude upřesněno na základě GP).
Stanovisko OÚRM: V územně plánovací dokumentaci je tato plocha vedena TO – Technické služby a
zabezpečení. Nemovitost je dotčena záměrem na veřejně prospěšné stavby jako T101 – Centrální
zdroj tepla – Geotermální teplárna (GTT) a T 102 – Nouzové záložní zdroje tepla, není tedy námitek
ani připomínek. 
Projednáno v MK dne 20.05.2019 hlasováním   pro:6               proti: 0              zdržel se: 0
MK doporučuje bezúplatný převod.
ZM dne 13.06.2019 schválilo usnesením záměr bezúplatného převodu (darování) částí pozemků
parc.č. 4008/95 o výměře cca 73 m2, parc.č. 4008/112 o výměře cca 1 m2 a parc.č. 4008/116 o
výměře cca 3 m2 v k.ú. Litoměřice, nutný oddělovací geometr. plán. Jednalo se pouze o pozemky pod
budovou.
Geometrický plán č. 4749-158/2019 řeší pozemky pod budovou, ale i kolem budovy včetně zpevněné
komunikace a vstupu, výše uvedené pozemky jsou sloučené do nově vzniklého pozemku parc.č.
4008/131 o výměře 848 m2 v k.ú. Litoměřice.

 

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2019

ZM revokuje usnesení č. 84/3/2019 ze dne 13.06.2019 a schvaluje záměr bezúplatného převodu
(daru) pozemku parc.č. 4008/131 o výměře 848 m2 v k.ú. Litoměřice.
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Příloha č. 1: GTT.pdf

V Litoměřicích 11.09.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 12. 09. 2019

Číslo bodu: 31

Název bodu: Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 5272/3 v k.ú.
Litoměřice na ČR ÚZSVM

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

Důvodová zpráva:

Odůvodnění: Na pozemku parc.č. 5272/3 o výměře 245 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice se
nachází účelová komunikace, jde o přístupovou cestu k zahrádkám a garážím a navazuje na parc.č.
5222/1 ostatní komunikace. Dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, údržbu a správu
komunikací a zeleně provádí obec. Převody pozemků pod komunikacemi a veřejná prostranství jsou
dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR, převáděny na obce bezúplatně.

 

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2019

ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 5272/3 o výměře 245 m2 (ost.
plocha) v k.ú. Litoměřice, na ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČO:69797111.

 

Příloha č. 1: 5272_3.pdf

V Litoměřicích 11.09.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 12. 09. 2019

Číslo bodu: 32

Název bodu: Majetkoprávní dořešení „připlocených pozemků“ v lokalitě ul.
Škrétova

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

Důvodová zpráva:

Žadatel: OSNMM
Odůvodnění: Na základě kontroly a orientačního zaměření byly zjištěny nesrovnalosti na hranicích se
sousedními pozemky, oplocení pozemků je posunuté na pozemky města. OSNMM již tyto
nesrovnalosti v minulosti řešil vždy na žádost vlastníků dotčených pozemků.
Dle stanoviska původních stavebníků (před 34 lety) došlo k rozparcelování pozemků na stavby RD
s tím, že na základě vydaného územního rozhodnutí a stavebního povolení MNV vytýčil hranice
pozemků. V průběhu stavby však došlo ke zmenšení šíře komunikace a vypuštění výstavby chodníků
z důvodu obtížného zajíždění do sousedních garáží. MNV určil nové hranice pro postavení plotů
včetně ústní dohody o užívání „připlocených pozemků“, jako kompenzace za potíže způsobené při
výstavbě. Bohužel ani z jedné strany nedošlo k majetkoprávnímu dořešení na KÚ.
Město již v této lokalitě prodávalo pozemky v ul. Špálova a Škrétova v roce 1997 a 2006 - 2007, kdy
ZM schválilo cenu smluvní ve výši 80 Kč/m2 a 100 Kč/m2.
Oslovení vlastníci sousedních pozemků, ke kterým byly pozemky ve vlastnictví města připloceny
uvádějí, že tyto pozemky požadují odkoupit za smluvní cenu z roku 2006-2007.
MK doporučuje obecně u zjištěných „připlocených“ pozemků města dořešení těchto nesrovnalostí,
spočívající v užívání pozemků uživateli po dobu delší než 10 let a navrhuje cenu smluvní ve výši 100
Kč/m2. Z důvodu technického vývoje a digitalizace katastrálních operátů je možné tyto odchylky
vyhledat a konfrontovat tak vlastnické vztahy po právní stránce se skutečným užíváním, a tak dořešit
problém s konečnou platností.
Záměr byl projednán a schválen v ZM 7.02.2019 usnesením č. 14/1/2019, schválena cena smluvní ve
výši 100 Kč/m2.
Zveřejněno na úřední desce: od 14.2.2019 do 2.3.2019, není připomínek ani námitek. Byl zhotoven
GP č. 4717-60/2019.
Dopad do rozpočtu města 2019 – cena bude příjmem ÚZ 4802/4000.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2019

a) ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 4116/39 o výměře 44 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice do
podílového spoluvlastnictví tak, že panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice náleží podíl ve výši ½ a MUDr.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice rovněž podíl ve výši ½, a to
za cenu smluvní 4 400 Kč a uhrazení nákladů na zhotovení GP ve výši 5 042 Kč a správního poplatku
za vklad práva do katastru nemovitostí, které jsou kupující povinni uhradit společně a nerozdílně.
Cena připloceného pozemku byla vypočtena dle schválené částky za m2 usnesením ZM ze dne
7.02.2019.

b)ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 4116/40 o výměře 36 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice panu
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa Mgr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Litoměřice za cenu 3 600 Kč a uhrazení nákladů na GP ve výši 5 042 Kč a správního poplatku za
vklad práva do katastru nemovitostí. Cena připloceného pozemku byla vypočtena dle schválené
částky za m2 usnesením ZM ze dne 7.02.2019.

c) ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 4116/41 o výměře 37 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice
panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Litoměřice za cenu 3 700 Kč a uhrazení nákladů na GP ve výši 5 042 Kč a správního poplatku za
vklad práva do katastru nemovitostí. Cena připloceného pozemku byla vypočtena dle schválené
částky za m2 usnesením ZM ze dne 7.02.2019.

d) ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 4116/42 o výměře 41 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice do
podílového spoluvlastnictví, ½ panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa ½ paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice za cenu 4 100 Kč a uhrazení
nákladů na GP ve výši 5 042 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. Cena
připloceného pozemku byla vypočtena dle schválené částky za m2 usnesením ZM ze dne 7.02.2019.

e) ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 4116/43 o výměře 90 m2 a parc.č. 3847/5 o výměře 29 m2
(ost. plocha) v k.ú. Litoměřice panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice za cenu 11 900 Kč a uhrazení
nákladů na GP ve výši 10 082 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. Cena
připloceného pozemku byla vypočtena dle schválené částky za m2 usnesením ZM ze dne 7.02.2019.

Příloha č. 1: ul._Skretova.pdf

V Litoměřicích 11.09.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 12. 09. 2019

Číslo bodu: 33

Název bodu: Majetkoprávní dořešení „připlocených pozemků“ v lokalitě ul.
Sadová

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

Důvodová zpráva:

Žadatel: OSNMM
Odůvodnění: Na základě kontroly a orientačního zaměření byly zjištěny nesrovnalosti na hranicích se
sousedními pozemky, oplocení pozemků je posunuté na pozemky města. OSNMM již tyto
nesrovnalosti v minulosti řešil vždy na žádost vlastníků dotčených pozemků.
Jedná se o tři pozemky, jeden z oslovených vlastníků uvádí, že odkoupil stavbu včetně pozemku
v roce 1991 s tím, že neměl tušení o připlocení. Souhlasí s možností narovnání vlastnických vztahů
za 100 Kč/m2.
MK doporučuje obecně u zjištěných „připlocených“ pozemků dořešení nesrovnalostí, spočívající v
užívání pozemků uživateli po dobu delší než 10 let za 100 Kč/m2. Z důvodu technického vývoje a
digitalizace katastrálních operátů je možné tyto odchylky vyhledat a konfrontovat tak vlastnické
vztahy po právní stránce se skutečným užíváním, a tak dořešit problém s konečnou platností.
Záměr byl projednán a schválen v ZM 7.02.2019 usnesením č. 14/1/2019, za cenu smluvní 100
Kč/m2.
Zveřejněno na úřední desce: od 14.2.2019 do 2.3.2019 není připomínek ani námitek.
Byl zhotoven GP č. 1441-66/2019.
Dopad do rozpočtu města 2019 bude příjmem ÚZ 4802/4000

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2019

a) ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 194/40 o výměře 1 m2 (ost. plocha) v k.ú. Pokratice panu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice za cenu 100 Kč a uhrazení nákladů na
GP ve výši 1 452 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. Cena připloceného
pozemku byla vypočtena dle schválené částky za m2 usnesením ZM ze dne 7.02.2019. 

b) ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 192/5 o výměře 4 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice ½ paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa ½ paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice za cenu 400 Kč a uhrazení nákladů
na GP ve výši 1 452 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. Cena
připloceného pozemku byla vypočtena dle schválené částky za m2 usnesením ZM ze dne 7.02.2019. 

c) ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 184/4 o výměře 62 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice panu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Litoměřice za cenu 6 200 Kč a uhrazení nákladů na GP ve výši 4 356 Kč a správního poplatku za
vklad práva do katastru nemovitostí. Cena připloceného pozemku byla vypočtena dle schválené
částky za m2 usnesením ZM ze dne 7.02.2019.
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Příloha č. 1: ul._Sadova.pdf

V Litoměřicích 11.09.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 12. 09. 2019

Číslo bodu: 34
Název bodu: Prodej pozemku parc.č. 4534/2 v k.ú. Litoměřice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: manželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice
Odůvodnění: Žadatelé vlastní chatu (jiná stavba) na Třeboutické stráni, pozemek pod stavbou a
sousední zahradu užívají na základě nájemní smlouvy.
Stanovisko OÚRM: Žádaný pozemek je dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je Územní
plán Litoměřice veden v zastavěném území ve stabilizovaných plochách s rozdílným způsobem
využití označených jako RI - individuální rekreace – chatové lokality. Pozemek není z hlediska
koncepce platné územně plánovací dokumentace dotčen záměry veřejně prospěšných staveb či
opatření. K prodeji pozemku pod stavbou není připomínek.
Stanovisko OSNMM: ZM dne 5.06.2014 pod č.j. 102/4/2014 schválilo cenu pozemku pod chatkou 300
Kč/m2.
Projednáno v MK dne 20.05.2019 hlasováním   pro:5               proti: 1              zdržel se: 0
MK doporučuje prodej.
Záměr byl projednán a schválen v ZM 13.06.2019 usnesením č. 80/3/2019.
Zveřejněno na úřední desce: od 8.07.2019 do 24.07.2019 není připomínek ani námitek.
Dopad do rozpočtu města 2019 bude příjmem ÚZ 4802/4000.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2019

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 4534/2 o výměře 33 m2 v k.ú. Litoměřice manželům JUDr.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Litoměřice za cenu smluvní 9 900 Kč (stanovenou usnesením ZM ze dne 5.06.2014) a uhrazení
správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Příloha č. 1: 4534_2.pdf

V Litoměřicích 11.09.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 12. 09. 2019

Číslo bodu: 35
Název bodu: Prodej pozemku parc.č. 68/15 v k.ú. Pokratice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: manželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Polepy
Odůvodnění: Žadatelé v 11/2018 odkoupili nemovitost v ul. K Radobýlu č.p. 222, dodatečně zjistili, že
původní oplocení je posunuté do pozemku ve vlastnictví města.
Stanovisko OÚRM: Žádaný pozemek je v platné územně plánovací dokumentaci veden v zastavěném
území ve stabilizovaných plochách s rozdílným způsobem využití označených jako BH – bydlení
hromadné. Pozemek není z hlediska koncepce platné územně plánovací dokumentace dotčen záměry
veřejně prospěšných staveb či opatření. K prodeji části pozemku není připomínek.
Projednáno v MK dne 20.05.2019 hlasováním   pro:5               proti: 1              zdržel se: 0
MK doporučuje prodej.
Záměr byl projednán a schválen v ZM 13.06.2019 usnesením č. 81/3/2019.
Zveřejněno na úřední desce: od 8.07.2019 do 24.07.2019 není připomínek ani námitek.
GP – parc.č. 68/15 o výměře 43 m2 (ost.plocha).
Cena dle znaleckého posudku 86 000 Kč.
Dopad do rozpočtu města 2019 bude příjmem ÚZ 4802/4000.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2019

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 68/15 o výměře 43 m2 (ost. plocha) v k.ú. Pokratice manželům
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Polepy za cenu dle
znaleckého posudku 86 000 Kč, uhrazení nákladů za vypracování GP ve výši 6 050 Kč, znaleckého
posudku ve výši 3 872 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.  

 

Příloha č. 1: 68_15.pdf

V Litoměřicích 11.09.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 12. 09. 2019

Číslo bodu: 36
Název bodu: Prodej pozemků parc.č. 4984/21 a 4984/80 v k.ú. Litoměřice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice
Odůvodnění: Žadatel odkoupil od ÚZSVM zahradu - pozemek parc.č. 4984/47 ke dni 28.03.2019.
Uvnitř pozemku parc.č. 4984/47 se nachází pozemek parc.č. 4984/21 ve vlastnictví města (bez
přístupu).
Stanovisko OÚRM: Z hlediska platné územně plánovací dokumentace je pozemek parc. č. 4984/21
v k.ú. Litoměřice veden v ploše označené jako RZ – plochy individuální rekreace – zahrádkářské
osady. OÚRM nemá připomínek k záměru prodeje.
Stanovisko OSNMM: Žadatel ještě požádal o odkoupení dosud nezapsaného pozemku parc.č.
4984/80 o výměře 52 m2. ZM dne 26.04.2018 usnesením č. 62/3/2018 schválilo záměr prodeje
celého původního pozemku parc. č. 4984/38 o výměře 219 m2 v k.ú. Litoměřice. Dle GP byl pozemek
rozdělen a parc.č. 4984/79 byla již prodána (ZM 13.09/2018 usnesení č. 142/5/2018) za cenu
schválenou ZM dne 5.06.2014 pod usnesením č. 102/4/2014 ve výši 100 Kč/m2. 
Nová žádost žadatele (10.05.2019): Požádal o odstranění pozůstatků zahradní stavby na pozemku,
který má žadatel zájem odkoupit (parc.č.4984/21). Uvádí, že v minulosti se na tomto pozemku
nacházela stavba. Nyní se na pozemku nacházejí plasty, dřevěné trámy a směsný odpad, které
znečišťují mimo jiné i sousední pozemek v jeho vlastnictví. Navrhuje řešení přistavěním kontejneru a
je ochoten svépomocí přispět k vyčištění pozemku.
Stanovisko OSNMM: Pozemek je v evidenci katastru nemovitostí veden jako zahrada, ale původně
byl zřejmě zaměřen jako stavba (chata). Pokud na něm někdo v minulosti postavil stavbu, nebylo to
se souhlasem města. Město takové pozemky (možnost výstavby chatky) prodává za cenu 300 Kč/m2
(schváleno ZM dne 5.06.2014 usnesením č. 102/4/2014). 
Projednáno v MK dne 20.05.2019 hlasováním   pro:6               proti: 0              zdržel se: 0
MK doporučuje prodej ve stávajícím stavu za cenu smluvní schválenou ZM dne 5.06.2014 z důvodu
možnosti výstavby chaty.
MK dne 9.04.2018 doporučila záměr prodeje pozemku celého pozemku parc.č 4984/38.
Dle GP se jedná o pozemek parc.č. 4984/80 o výměře 52 m2. Záměr byl projednán a schválen v ZM
26.04.2018 usnesením č. 62/3/2018.
Zveřejněno na úřední desce: od 15.05.2018 do 1.06.2018 není připomínek ani námitek.
Záměr prodeje pozemku parc.č. 4984/21 byl projednán a schválen v ZM dne 13.06.2019 usnesením
č. 83/3/2019. Zveřejněno na úřední desce: od 8.07.2019 do 24.07.2019 není připomínek ani námitek.

 

 

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2019
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ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 4984/80 o výměře 52 m2 a parc.č. 4984/21 o výměře 18 m2
(zahrada) v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní 10 600 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva
do katastru nemovitostí panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice.
Ceny pozemků (zahrádek a pod zahrádkářskými chatami) schválilo ZM dne 5.06.2014.

 

Příloha č. 1: 4984_21.pdf

V Litoměřicích 11.09.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 12. 09. 2019

Číslo bodu: 37

Název bodu: Prodej pozemků parc.č. 293/20, 2719/44 a 2719/45 v k.ú.
Litoměřice (Tyršův most - majetkoprávní dořešení).

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

Důvodová zpráva:

Žadatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha, IČO: 65993390
Odůvodnění: ZM dne 5.05.2011 usnesením č. 148/5/2011 schválilo smlouvu o budoucí kupní smlouvě
s ŘSD (žadatel je investorem a budoucím vlastníkem stavby „I/15 Litoměřice, mosty ev.č.
15-040,15-041,15-042 a 15-043“- oprava Tyršova mostu).
ZM schválilo prodej části pozemků parc.č. 449/2, 2714/51, 4855/1 o celkové výměře cca 330 m2 vše
v k.ú. Litoměřice pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, Praha 4 dle znaleckého posudku č.
738/30/11, tj. 441,66 Kč /m2 a poplatek spojený s vkladem kupní smlouvy do KN, formou smlouvy o
budoucí kupní smlouvě.
Jednalo se o trvalý zábor částí pozemků dle PD, parc.č. 449/2 (travní porost) výměra 3 m2; (celá
výměra 25 m2) parc.č. 2714/51 (ostatní plocha) výměra 309 m2, (celá výměra 403 m2), parc.č.
4855/1 (ostatní plocha) výměra 18 m2 (celá výměra 586 m2), vše v k.ú. Litoměřice. Po dokončení
stavby budou tyto pozemky na základě budoucí smlouvy prodány ŘSD.
Jedná se o státní organizaci a cena byla stanovena dle znaleckého posudku 441,66 Kč/m2 (tzv.
porovnávací indexovou metodou).
Stanovisko ODaSH: Není námitek k převodu jedná se pozemky pod komunikací I. třídy.
Na základě zhotoveného geometr. plánu po dokončení stavby bylo zjištěno, že stavbou byly dotčeny i
pozemky které nebyly schváleny v ZM 2011.
Jedná se o nově vzniklé pozemky parc.č. 293/20 o výměře 1 m2, 2719/44 o výměře 27 m2 a 2719/45
o výměře 1 m2 v k.ú. Litoměřice.
Upřesněné již schválené pozemky dle GP:parc.449/13 o výměře 15 m2, parc.č. 2714/51 o výměře 393
m2, 2714/57 o výměře 2 m2, vše v k.ú. Litoměřice.
Záměr byl projednán a schválen v ZM 13.06.2019 usnesením č. 85/3/2019.
Zveřejněno na úřední desce: od 8.07.2019 do 24.07.2019 není připomínek ani námitek.
Cena dle znaleckého posudku č. 738/30/11 441,66 Kč, která byla již schválená v ZM dne 5.5.2011
formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
Dopad do rozpočtu města 2019 bude příjmem ÚZ 4802/4000.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2019

ZM schvaluje prodej (doplněných) pozemků parc.č. 293/20 o výměře 1 m2, parc.č. 2719/44 o výměře
27 m2 a parc.č. 2719/45 o výměře 1 m2, vše v k.ú. Litoměřice, za cenu 441,66 Kč/m2,(tzv
porovnávací indexová metoda), cena za m2 byla schválena v ZM 5.05.2011 (smlouva o budoucí kupní
smlouvě ze dne 9.06.2011) kupujícímu Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023/12, Praha, IČO:
65993390 a za uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.
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Příloha č. 1: 293_20.pdf

V Litoměřicích 11.09.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 12. 09. 2019

Číslo bodu: 38

Název bodu: Bezúplatný převod pozemků parc.č. 3886/10, 3886/29 a 3900/20
(areál nemocnice) v k.ú. Litoměřice

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

Důvodová zpráva:

Žadatel: OSNMM
Odůvodnění: Majetkoprávní dořešení pozemků pod místní komunikací v areálu nemocnice v
Litoměřicích. Označené pozemky měly být součástí bezúplatného převodu již v roce 2008, pozemky
však byly dotčeny blokací církevního majetku. Podle sdělení Okresního soudu v Litoměřicích nebyla
podána žaloba na určení vlastnictví.
Dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, údržbu a správu komunikací provádí obec
(letní a zimní údržba). Převody pozemků pod komunikacemi a veřejná prostranství jsou dle zákona č.
219/2000 Sb., o majetku ČR, převáděny na obce bezúplatně.
Zastupitelstvo města dne 26.04 a 6.12.2018 schválilo podání žádosti.
Parc.č. 3886/10 o výměře 1393 m2
Parc.č. 3886/29 o výměře   153 m2
Parc.č. 3900/20 o výměře   949 m2 vše ost. komunikace v k.ú. Litoměřice

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2019

ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 166/2019 o bezúplatném převodu vlastnického práva na město
Litoměřice k nemovitým věcem - pozemkům parc.č. 3886/10, 3886/29 a 3900/20, vše v k.ú.
Litoměřice, s ČR - ÚZSVM, IČO:69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha.

Příloha č. 1: 3886_10.pdf

V Litoměřicích 11.09.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 12. 09. 2019

Číslo bodu: 39

Název bodu: Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2188/4 v k.ú. Litoměřice od
ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha

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

Důvodová zpráva:

Žadatel: OSNMM 

Odůvodnění: Pozemek parc.č. 2188/4 je pod komunikací v ul. Kamýcká. Dle zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, údržbu a správu komunikací a zeleně provádí obec. Převody pozemků pod
komunikacemi a veřejná prostranství jsou dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR, převáděny na
obce bezúplatně.

Zastupitelstvo města dne 11.04.2019 schválilo podání žádosti

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2019

ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 3593/2019 o bezúplatném převodu vlastnického práva na město
Litoměřice k nemovité věci - pozemku parc.č. 2188/4 o výměře 197 m2 v k.ú. Litoměřice, s ČR -
ÚZSVM, IČO:69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha.

Příloha č. 1: 2188_4.pdf

V Litoměřicích 11.09.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 12. 09. 2019

Číslo bodu: 40

Název bodu:
Částečná revokace usn.100/3/2019 ze dne 13.6.2019, týkající se
úpravy výše jednorázové náhrady za zřízení služebnosti v ul.
Komenského

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

Důvodová zpráva:

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

Odůvodnění: ZM dne 13.6 na svém zasedání schválilo pod č. usn.100/3/2019 zřízení věcného
břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení z důvodu
zajištění stavby „REKO MS Litoměřice – Komenského, číslo stavby: 7700072852“ k části pozemků
parc.č. 660/1,1268/7,1268/8,1268/9,1268/19, 1268/20,1268/22,1268/24,1272/1,1313/27,1313/28 k.ú.
Litoměřice dle GP 4624-2018186/2018 ve prospěch oprávněného GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí
nad Labem, IČO:27295567 za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 19.320 Kč + 21% DPH a
uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Výpočet jednorázové náhrady za služebnost obsahoval v návrhu, který byl předložen zastupitelstvu
města  administrativní chybu výpočtu u pozemků parc.č. 1313/27 a 1313/28 v k.ú. Litoměřice. Podle
sazebníku náhrad, které jsou součástí zásad o zřizování věcných břemen, schválených ZM dne
23.6.2005, měla být uvedena u těchto pozemků, ostatní plocha, manipulační plocha jednotková cena
80 Kč/m, chybně byla uvedena hodnota 96 Kč/m.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2019

ZM schvaluje částečnou revokaci usn. 100/3/2019 ze dne 13.6.2019, spočívající v úpravě výše
jednorázové náhrady za zřízení služebnosti plynárenského zařízení, ul. Komenského. Služebnost se
zřizuje ve prospěch oprávněného GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČO:27295567 za
jednorázovou náhradu ve smluvní výši 18199 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad
práva do katastru nemovitostí.

Příloha č. 1: opraveny_vypocet_vcb_se_zakresem_465_do_zm_12.9.2019_..pdf

V Litoměřicích 11.09.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 12. 09. 2019

Číslo bodu: 41

Název bodu: Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční
soustavy k pozemkům parc.č. 1345/66, 154/3 v k.ú. Pokratice

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

Důvodová zpráva:

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

Odůvodnění: V rámci stavební akce “LT, Litoměřice,ppč.1345/27,smyčka kNN; IV-12-4016983“
byla žadatelem vybudována na pozemku v majetku obce nová elektrizační distribuční soustava v ul.
Trnková.

Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č.
9810000571 dne 2.11.2018

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

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

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2019

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav
elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 1345/66, 154/3 v k.ú. Pokratice, dle GP
1449-90/2019 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO:
24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 905 Kč + 21% DPH a uhrazení správního
poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Příloha č. 1: Priloha_k_VCB_CEZ_571.pdf

V Litoměřicích 11.09.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 12. 09. 2019

Číslo bodu: 42

Název bodu: Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční
soustavy k pozemku parc.č. 85/1 v k.ú. Pokratice

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

Důvodová zpráva:

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

Odůvodnění: V rámci stavební akce “ IV-12-4016481 Litoměřice, Pokratice, p. č. 93 - kNN, SS100“
byla žadatelem vybudována na pozemku v majetku obce nová elektrizační distribuční soustava v ul.
Polní.

Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č.
9810000568 dne 8.8.2018

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

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

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2019

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav
elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 85/1 v k.ú. Pokratice, dle GP
1427-1527/2018 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO:
24729035 za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 2976 Kč + 21% DPH a uhrazení správního
poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Příloha č. 1: Priloha_k_VCB_568.pdf

V Litoměřicích 11.09.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 12. 09. 2019

Číslo bodu: 43

Název bodu: Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční
soustavy k pozemkům parc.č. 32/1, 56/1, 58/1 v k.ú. Litoměřice

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

Důvodová zpráva:

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

Odůvodnění: V rámci stavební akce “ IV-12-4016557 LT-Litoměřice, ppč. 58/1, smyčka kNN“ byla
žadatelem vybudována na pozemku v majetku obce nová elektrizační distribuční soustava v ul.
Krajská.

Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č.
9810000560 dne 11.5. 2018

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

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

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2019

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav
elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 32/1, 56/1, 58/1 v k.ú. Litoměřice, dle GP
4708-10084/2018 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO:
24729035 za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 2560 Kč + 21% DPH a uhrazení správního
poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Příloha č. 1: Priloha_k_VCB_560..pdf

V Litoměřicích 11.09.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 12. 09. 2019

Číslo bodu: 44

Název bodu: Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční
soustavy k pozemku parc.č. 4447/1 v k.ú. Litoměřice

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

Důvodová zpráva:

Žadatel: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035
Odůvodnění: V rámci stavební akce “ IV-12-4016915-LT-Ltm, Dělová cesta,ppč.4473/5-nové OM.“
byla žadatelem vybudována na pozemku v majetku obce nová elektrizační distribuční soustava na
Dělové Cestě.

Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č.
9810000575 dne 30.10.2018

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

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

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2019

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav
elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4447/1 v k.ú. Litoměřice, dle GP
4745-102/2019 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO:
24729035 za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1172 Kč + 21% DPH a uhrazení správního
poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Příloha č. 1: Priloha_k_VCB_575.pdf

V Litoměřicích 11.09.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 12. 09. 2019

Číslo bodu: 45

Název bodu:
Zřízení věcného břemene – služebnosti kanalizačního zařízení k
části pozemků parc.č. 4138/1 v k.ú. Litoměřice a parc.č. 615/1 v
k.ú. Pokratice

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

Důvodová zpráva:

Žadatel: pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice

Odůvodnění: Žadatel zrealizoval stavbu, prodloužení kanalizačního řadu k své, nově vzniklé stavební
parcele v ul. Opuková. Vlastnická práva ke stavbě prodloužení kanalizačního řadu a s ním
souvisejících objektů, žadatel převádí společnosti Severočeské vodárenské společnosti, a.s.,
Přítkovská 1689, Teplice, IČO: 49099469.

Před stavbou kanalizace byla s žadatelem uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného
břemene č. 9810000355 dne 6.11.2012, Jednorázová náhrada za umístění kanalizačního zařízení
k tíži pozemků ve vlastnictví Města Litoměřice byla uhrazena žadatelem dne 20.11.2012, na základě
budoucí smlouvyve výši 7104 Kč, celkem po zaokrouhlení s DPH 8525 Kč. Skutečné umístění
kanalizace, zjištěné dle předložených geometrických plánů č. 4576-7/2018 a č.1411-8/2018 v délce
99m odpovídá cenově předpokládanému, uvedenému v budoucí smlouvě.

Náklady spojené se zřízením VCB (geom. plán, správní poplatek do KN bude hradit žadatel, který
stavbu zrealizoval. Oprávněným z věcného břemene bude jako její nový vlastník Severočeská
vodárenská společnost, a.s..

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2019

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav
kanalizačního zařízení k části pozemků parc.č. 4138/1 v k.ú. Litoměřice a parc.č. 615/1 v k.ú.
Pokratice dle GP č. 4576-7/2018 a č.1411-8/2018 ve prospěch oprávněného, Severočeské vodárenské
společnosti, a.s., Přítkovská 1689, Teplice, IČO: 49099469, za jednorázovou náhradu, hrazenou
panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLitoměřice, ve smluvní výši
8525 Kč s DPH a úhradu správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí

Příloha č. 1: Priloha_VCB_355.pdf

V Litoměřicích 11.09.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 12. 09. 2019

Číslo bodu: 46

Název bodu:
Zřízení věcného břemene – služebnosti telekomunikačního
zařízení k části pozemků parc.č. 1321/10, 1321/11 v k.ú.
Litoměřice

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

Důvodová zpráva:

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

Odůvodnění: V rámci stavební akce „I/15 Litoměřice most ev. č. 15 – 042, DIO“, byla žadatelem
zrealizována přeložka veřejného telekomunikačního zařízení ve vlastnictví UPC Česká republika,
s.r.o., Závišova 502/5, Praha 4, Nusle, IČO: 00562262.

Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č.
9810000360 dne 2.4. 2013. Náklady spojené se zřízením VCB (geom. plán, správní poplatek do KN a
jednorázovou náhradu) bude hradit žadatel, který byl investorem stavby přeložky. Oprávněným
z věcného břemene bude vlastník přeloženého telekomunikačního zařízení UPC Česká republika,
s.r.o.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2019

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav
telekomunikačního zařízení k části pozemků parc.č. 1321/10, 1321/11 v k.ú. Litoměřice dle GP
4290-79/2015 ve prospěch oprávněného společnost UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 502/5,
Praha 4, Nusle, IČO: 00562262. Investor stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková
organizace, Na Pankráci 546/56, Praha, IČO: 65993390 uhradí správní poplatek za vklad práva do
katastru nemovitostí a Městu Litoměřice jednorázovou náhradu za zřízení služebnosti ve smluvní
výši 3054 Kč + 21% DPH.

Příloha č. 1: Priloha_k_VCB_cislo_360.pdf

V Litoměřicích 11.09.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 12. 09. 2019

Číslo bodu: 47

Název bodu:
Zřízení věcného břemene – služebnosti vodovodního a
kanalizačního zařízení k části pozemků parc.č. 1321/10, 1321/11,
1268/19, 1354/1, 1838/2 v k.ú. Litoměřice

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

Důvodová zpráva:

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

Odůvodnění: V rámci stavební akce „I/15 Litoměřice most ev. č. 15 – 042, DIO“, byla žadatelem
zrealizována přeložka vodovodního a kanalizačního zařízení ve vlastnictví Severočeské vodárenské
společnosti, a.s., Přítkovská 1689, Teplice, IČO: 49099469.

Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č.
9810000362 dne 24.7.2013. Náklady spojené se zřízením VCB (geom. plán, správní poplatek do KN a
jednorázovou náhradu) bude hradit žadatel, který byl investorem stavby přeložky. Oprávněným
z věcného břemene bude vlastník přeloženého vodovodního a kanalizačního zařízení Severočeská
vodárenská společnost, a.s.,

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2019

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav
vodovodního a kanalizačního zařízení k části pozemků parc.č. 1321/10, 1321/11, 1268/19, 1354/1,
1838/2 v k.ú. Litoměřice dle GP 4301-79/2015 a 4302-79/2015 ve prospěch oprávněného
Severočeskou vodárenskou společnost, a.s., Přítkovská 1689, Teplice, IČO: 49099469. Investor
stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, Praha, IČO:
65993390 uhradí správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí a Městu Litoměřice
jednorázovou náhradu za zřízení služebnosti ve smluvní výši 5130 Kč + 21% DPH.

Příloha č. 1: Priloha_VCB_362.pdf

V Litoměřicích 11.09.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)



1/1

Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 12. 09. 2019

Číslo bodu: 48

Název bodu:
Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční
soustavy k pozemkům parc.č. 3986/2, 3989/2, 3991/1 v k.ú.
Litoměřice

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

Důvodová zpráva:

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

Odůvodnění: V rámci stavební akce “LT-Litoměřice, p.č. 3986/13 kNN SS100, číslo stavby
IV-12.-4016087“ byla žadatelem vybudována na pozemku v majetku obce nová elektrizační
distribuční soustava v ul. K Výtopně.

Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č.
9810000548 dne 16.2.2018

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

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

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../4/2019

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav
elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 3986/2, 3989/2, 3991/1 v k.ú. Litoměřice,
dle GP 4748-9411/2017 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín,
IČO: 24729035 za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 7.588 Kč + 21% DPH a uhrazení správního
poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Příloha č. 1: Priloha_k_VCB_548.pdf

V Litoměřicích 11.09.2019

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)



Příloha č. 1 – Náklady na realizaci místního referenda  
 
Vstupní údaje – předpoklad: 
 
- MR bude jednodenní (pátek 10:00 až 20:00 hod. = 10 hodin) 
- Stavět se bude městská komise 1krát 1 + 5 (předseda, místopředseda, zapisovatel 

a 3 členové) a dále místní komise 30krát 1 + 4 (předseda, místopředseda, zapisovatel a 2 
členové) 

- Souhrnně 31 předsedů, 31 místopředsedů, 31 zapisovatelů a 63 členů) 
- Zabezpečovací skupina MR 12 osob 
- Stravné dle vyhlášky na osobu při čase 6 až 12 h: 82 Kč 
- Odměny v komunálních volbách dle vyhlášky: předseda (2.200 Kč), místopředseda a 

zapisovatel (2.100 Kč), člen (1.800 Kč) 
- Navrhovaná odměna pro MR: předseda (1.600 Kč), místopředseda a zapisovatel (1.500 

Kč), člen (1.200 Kč) 
 
Náklady – předpoklad: 
 
1. Pronájem prostor na první setkání a školení komisí  8.000 Kč 
2. Náklady na odměnu komise:            218.000 Kč 

a. Předseda  (31 x 1.600 Kč = 49.600 Kč) 
b. Místopředseda (31 x 1.500 Kč = 46.500 Kč) 
c. Zapisovatel (31 x 1.500 Kč = 46.500 Kč) 
d. Člen  (63 x 1.200 Kč = 75.600 Kč) 

3. Náklady na stravování komise a zabezpečovací skupiny 
MR (168 x 82 Kč):      14.000 Kč 

4. Příspěvek na stravu a její rozvoz:    20.000 Kč 
5. Rozvoz a svoz materiálu k provedené MR   10.000 Kč 
6. Zabezpečovací skupina MR náklady na přesčasové hodiny: 80.000 Kč 
7. Kancelářské potřeby aj.      30.000 Kč 
8. Pronájem místností pro komise MR a odměny školníkům 31.000 Kč 
9. Tisk hlasovacích lístků (20.000 ks)      5.000 Kč 
10. Nákup obálek pro hlasovací lístky (20.000 ks)   15.000 Kč 
11. Rezerva (nákup zástěn, uren, refundace mzdy, komise aj.) 69.000 Kč 
 
Celkem:                 500.000 Kč 
 



Příloha č. 2 - Náklady na realizaci rozhodnutí vzešlého z referenda 

 
1) Rozhodnutím vzešlým z referenda bude nemocnice ve vlastnictví:  

 
a) města Litoměřice: 

 
- dotace na provoz (mzdy) – Výše dotace v dalších letech je přímo závislá na tempu 

plošného zvyšování mezd ve zdravotnictví. Jako příklad lze uvést výši dotací, které město 
začalo nemocnici poskytovat od roku 2017: v roce 2017 dotace činila 10 mil. Kč, v roce 
2018 dotace činila 15 mil. Kč, v roce 2019 dotace činila 15 mil. (viz tabulka v příloze -  
veškeré dotace města do nemocnice od roku 2005 do roku 2019). 

- dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (tj. movité věci – přístroje, 
sanitky, atd.) – V budoucnu lze očekávat zachování výše dotace minimálně 1 mil. ročně, 
případně navýšení dle aktuálních potřeb nemocnice. Dotace v minulých letech jsou 
podrobněji uvedeny v přiložené tabulce.  

- dotace do nemovitého majetku – Dle vypracované studie „Koncepce rozvoje“ bude 
třeba v příštích 10 letech pro udržení současného stavu nemovitostí tvořících objekty 
nemocnice významně investovat do jejich oprav. Jedná se o částku až do výše cca 900 
mil. Kč. Tato částka představuje pouze nutné opravy a údržbu nikoli modernizaci budov. 
 
 
b) Krajské zdravotní, a.s.: 

 
- dotace na provoz (mzdy) – Předpokládá se dotace na zajištění lékařské pohotovostní 

služby, město se podílí na jejím financování od roku 2012 částkou 1 mil. Kč ročně. Dále 
lze předpokládat zachování dotace na mzdy herních terapeutů.  

- dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (tj. movité věci – přístroje, 
sanitky, atd.) – Předpokládá se individuální jednorázová dotace např. na zakoupení 
sanitních vozů. 

- dotace do nemovitého majetku – Nepředpokládají se žádné dotace. 
 

 

2) Rozhodnutím vzešlým z referenda může nemocnice přejít do vlastnictví 
(spoluvlastnictví) soukromého subjektu:  
 

- dotace na provoz (mzdy) – Předpokládá se dotace na zajištění lékařské pohotovostní 
služby, město se podílí na jejím financování od roku 2012 částkou 1 mil. Kč ročně. Dále 
lze předpokládat zachování dotace na mzdy herních terapeutů.  

- dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (tj. movité věci – přístroje, 
sanitky, atd.) – Předpokládá se individuální jednorázová dotace např. na zakoupení 
sanitních vozů. 

- dotace do nemovitého majetku – Nepředpokládají se žádné dotace. 
 

 



Výdaje z rozpočtu města Litoměřice do nemocnice v Litoměřicích v období 2005 - 2019 - údaje v Kč

rok účel příspěvku

neinvestiční investiční

2005 0 0

2006 453 157 příspěvek na financování pohotovosti

980 000 přístrojové vybavení

2007 190 730 příspěvek na financování pohotovosti

2008 1 000 000 přístrojové vybavení

2009 1 000 000 sanitní vůz

2010 1 000 000 sanitní vůz

2011 1 000 000 sanitní vůz

2012 585 065 příspěvek na financování pohotovosti

3 600 didaktické pomůcky

3 500 000 přístrojové vybavení

2 000 000 příspěvek na vybudování studny

2013 1 000 000 příspěvek na financování pohotovosti

521 000 příspěvek na mzdu herního terapeuta

2014 1 000 000 příspěvek na financování pohotovosti

521 000 příspěvek na mzdu herního terapeuta

3 500 000 přístrojové vybavení

2015 1 079 934 příspěvek na financování pohotovosti

521 000 příspěvek na mzdu herního terapeuta

9 000 vybavení pokojů 

19 381 televize na dětské oddělení 

1 000 000 sanitní vůz

2016 1 000 000 příspěvek na financování pohotovosti

521 000 příspěvek na mzdu herního terapeuta

250 000 vybavení pokojů dětské oddělení

20 000 hračky dětské oddělení 

20 000 televize na dětské oddělení 

14 500 000 investiční příspěvek použitý na předfinancování iROP - Magnetická rezonance, RTG

2017 1 000 000 příspěvek na financování pohotovosti

550 000 příspěvek na mzdu herního terapeuta

forma příspěvku



10 000 000 dorovnání mezd nad rámec úhradové  vyhlášky

4 000 dřevěné dekorace

40 000 vybavení pokojů 

1 000 000 sanitní vůz

14 500 000 investiční příspěvek použitý na předfinancování iROP - Magnetická rezonance, RTG

2018 1 000 000 příspěvek na financování pohotovosti

550 000 příspěvek na mzdu herního terapeuta

15 000 000 dorovnání mezd nad rámec úhradové  vyhlášky

30 000 vybavení pokojů 

1 000 000 sanitní vůz

4 186 000 zhodnocení nemovitostí (proti nájmu ve stejné výši) 

2019 1 000 000 příspěvek na financování pohotovosti

550 000 příspěvek na mzdu herního terapeuta

15 000 000 dorovnání mezd nad rámec úhradové  vyhlášky

4 186 000 zhodnocení nemovitostí (proti nájmu ve stejné výši) 

Celkem 52 438 867 54 352 000



pro jednání v ZM, dne:

předkládá odbor:

ÚZ/ORG

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 500 500

0 500 500

ÚZ/ORG

původní změna nový

2 2017/2000 místní referendum 0 500 500

0 500 500

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Pokrytí nákladů na přípravu a provedení místního referenda v měsíci listopad. 

1 O finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

C e l k e m 

10.9.2019

Mgr. Milan Čigáš 

tajemník

 Ing. Mgr. Jaroslav Lachman

vedoucí odboru

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 ZM

12.9.2019

správní

1. Tabulka P ř í j m y 



 Ing. Mgr. Jaroslav Lachman



 

Zápis 
z jednání výboru p ři Zastupitelstvu m ěsta Litom ěřice 

Finanční výbor (FV) 

konaného dne 2. 9. 2019 od 17:00 v zasedací místnosti ČNIS 

Přítomni: 

• Ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV  

• Mgr. Jan Fibich 

• Ing. Libuše Křížová 

• Ing. Jan Hrkal 

• Mgr. Tomáš Vytlačil  

• Ing. Marek Kocánek  

 
 

Omluveni:  

• Ing. Vladimír Kestřánek, MBA  

 

 
 

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

Zapisovatel: Ing. Iveta Zalabáková 

Program: 

1. Návrhy na rozpočtová opatření 
2. Harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2020 
3. Různé 
 

 

Konec jednání: 18:45 

Termín příštího jednání:  25. 11. 2019 od 16:00 v zasedací místnosti ČNIS – jednání k rozpočtovým 
opatřením před ZM 5.12.  

Zapsal (a): Ing. Iveta Zalabáková 
 



Hosté: místostarosta Wünsch, Ing. Brunclíková, Ing. Bc. Břeňová, Ing. Lachman, Mgr. Härting 
 

Ad 1. Návrhy na rozpo čtová opat ření: 
Finanční výbor v rámci tohoto bodu projednává předložené návrhy rozpočtových opatření níže uvedených 
odborů, kde v diskusi s vedoucími odborů, příp. vedoucí ekonomického odboru provádí položkovou kontrolu 
obsahu, rozsahu a oprávněnosti požadavku. 
 
Dotace – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV bere informaci na vědomí, souhlasí s návrhem rozpočtových opatření a doporučuje ZM ke schválení.  
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)   
 
Odbor ekonomický – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor správní – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření)  
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)    
  
Sociální fond – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor správy nemovitého majetku m ěsta – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor životního prost ředí – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor sociálních v ěcí a zdravotnictví – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
Navýšení výdaje na zateplení budovy Centrum Srdíčko: 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 1)    
Ostatní rozpočtová opatření - FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor územního rozvoje  – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor dopravy a silni čního hospodá řství – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Městská policie – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Útvar PROLIDI  – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu   –  viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Organiza ční složka SMART CITY Litom ěřice – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)    



celkem navržená rozpo čtová opat ření – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
zvýšení schodku rozpo čtu o částku 4 992 tis. K č na částku 67 976 tis. K č 
 
Ad 2. Harmonogram p řípravy rozpo čtu na rok 2020:  
Jednání FV budou probíhat v těchto termínech: 
23.10. 
30.10. 
  6.11. 
13.11. – uzavření rozpočtu 
Začátky jednání v 16h – místo jednání – zasedací místn ost ČNIS – rozdělení odborů na příslušné 
termíny upřesní ekonomický odbor. 
18.11. – projednání návrhu rozpočtu v RM 
20.11. – zveřejnění návrhu rozpočtu v souladu s příslušnou legislativou 
  5.12. – schválení návrhu rozpočtu na jednání ZM 
 
Ad 3. Různé:  
 
vývoj da ňových p říjmů k 8/2019:    

- v porovnání se stejným obdobím minulého roku je stav plnění jednotlivých daní (viz příloha) vyšší o 
cca 15,6 mil. K č (tj. + 6,8 %), z toho zejména:  
• daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (položka 1111) cca + 7 mil. Kč (+ 13 %) 
• daň z příjmů právnických osob (položka 1121) cca + 4,5 mil. Kč (+ 10 %) 
• daň z přidané hodnoty (položka 1211) cca + 4,1 mil. Kč (+ 4 %) 

 
- daňové p říjmy na rok 2019 rozpo čtovány ve výši 368 mil. K č (bez daně z příjmů právnických 

osob placené městem) – tj. předpoklad zvýšení oproti skutečnosti roku 2018 o cca 21 mil. K č (+ 6 
%) –  rozpo čtována nižší částka  oproti oficiální predikci Ministerstva  financí  – předpoklad dle 
predikce: 380 mil. K č, tj. +33 mil. K č (+ 9,5 %) oproti skutečnosti roku 2018  

- v I. pololetí se skutečné plnění daňových příjmů blížilo predikci MF - od 6/2019 zatím zm ěna vývoje 
– tj. skute čný výb ěr daní nižší než predikce MF, ale zatím ne nižší, n ež z prinicipu opatrnosti 
rozpo čtováno m ěstem – dle tohoto dosavadního vývoje tedy možno o čekávat stejnou situaci 
jako v lo ňském roce, kdy nebyla napln ěna predikce MF ( skutečný výběr daní byl o cca 8 mil. 
nižší než predikce MF) - pro rok 2019 rozpočtováno městem o 12 mil. méně oproti predikci MF – 
vývoj bude nadále sledován 

 
 
 
 

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

• Návrhy rozpočtových opatření  
• Daňové příjmy k 8/2019 

 
 
 
 
 
Rozdělovník:   

• 1x ing. Lončák, MBA – předseda FV 
• 1x členové FV 
• 1x vedení města 
• 1x vedoucí zúčastněných odborů a PO 
• 1x pí. Pavučková – rozpočtářka 
• 1x vnitřní audit 
• 1x sekretariát 



původní změna nový původní změna nový

95/3406 KÚÚK - MKZ Litoměřice  - Litoměřický loutkový festival 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 KÚÚK - MKZ Litoměřice  - Litoměřický loutkový festival 95/3406

33063/3339 MŠMT - ZUŠ - OP - Výzkum, vývoj a vzdělání 0,00 1 443 412,00 1 443 412,00 0,00 1 443 412,00 1 443 412,00 MŠMT - ZUŠ - OP - Výzkum, vývoj a vzdělání 33063/3339

33063/3321 MŠMT - ZŠ ul. Na Valech - OP - Výzkum, vývoj a vzdělání 0,00 1 593 688,00 1 593 688,00 0,00 1 593 688,00 1 593 688,00 MŠMT - ZŠ ul. Na Valech - OP - Výzkum, vývoj a vzdělání 33063/3321

33066/3610 MŠMT - DDM Rozmarýn Litoměřice - zabezpečení projektu Verne 2019 749 000,00 -300,00 748 700,00 749 000,00 -300,00 748 700,00 MŠMT - DDM Rozmarýn Litoměřice - zabezpečení projektu Verne 2019 33066/3610

15974/3509 MŽP - Vzduchotechnika pro Knihovnu KHM, Litoměřice- inv. 2 820 000,00 -184 859,10 2 635 140,90 2 820 000,00 -184 859,10 2 635 140,90 MŽP - Vzduchotechnika pro Knihovnu KHM, Litoměřice- inv. 15974/3509

15011/3509 MŽP - Vzduchotechnika pro Knihovnu KHM, Litoměřice - neinv. 0,00 184 341,50 184 341,50 0,00 184 341,50 184 341,50 MŽP - Vzduchotechnika pro Knihovnu KHM, Litoměřice - neinv. 15011/3509

17969/3510 MMR - Litoměřice, ZŠ Boženy Němcové 2 - vybudování bezbariérového přístupu 3 447 000,00 -926,40 3 446 073,60 3 447 000,00 -926,40 3 446 073,60 MMR - Litoměřice, ZŠ Boženy Němcové 2 - vybudování bezbariérového přístupu 17969/3510

13305/6156 Centrum SRDÍČKO - denní stacionář - soc. služby 2 205 000,00 -500,00 2 204 500,00 2 205 000,00 -500,00 2 204 500,00 Centrum SRDÍČKO - denní stacionář - soc. služby 13305/6156

17968/8201 zvýšení bezp. dopr. Ltm., Palachova ul. - OP-SR-INV 476 000,00 -239,64 475 760,36 27 360,00 -5,54 27 354,46 volba do Parlamentu ČR a zastup. obcí - finanční vypořádání 98187/2000

17969/8201 zvýšení bezp. dopr. Ltm., Palachova ul. - OP-EU-INV 8 088 000,00 -73,99 8 087 926,01 843 000,00 1 000,00 844 000,00 zpracování územních studií veřejného prostranství 17969/8203

17968/8203 zpracování územních studií - SR 90 000,00 -3 369,01 86 630,99

17969/8203 zpracování územních studií - EU 1 525 000,00 -52 273,22 1 472 726,78

22501/8206 Litoměřice - Kasárna pod Radobýlem 0,00 3 873 235,00 3 873 235,00 0,00 3 873 235,00 3 873 235,00 Litoměřice - Kasárna pod Radobýlem 22501/8206

22501/8204 Pivovar - regenerace budovy A pro podnikatelské využití 10 860 000,00 -361,00 10 859 639,00 10 860 000,00 -361,00 10 859 639,00 Pivovar - regenerace budovy A pro podnikatelské využití 22501/8204

92501/8208 regenerace veřejného prostranství na sídlišti - dotace 0,00 5 972 716,00 5 972 716,00 0,00 5 972 716,00 5 972 716,00 regenerace veřejného prostranství na sídlišti - dotace 92501/8208

98008/2000 volba prezidenta republiky - vypořádání dotace zarok. 2018 139 000,00 323,00 139 323,00 7 508 000,00 -7 508 000,00 0,00 regenerace panel. sídlišť - vlastní zdroje 8216/8200

90002/9100 účel dot. - PATH 2030 127 000,00 -889,00 126 111,00 0,00 7 508 000,00 7 508 000,00 regenerace panel. sídlišť - vlastní zdroje 8216/8208

13013/6156 MPSV ČR - Centrum Srdíčko - OP Zaměstnanost - dětská skupina Jesličky 0,00 1 045 250,00 1 045 250,00 0,00 1 045 250,00 1 045 250,00 MPSV ČR - Centrum Srdíčko - OP Zaměstnanost - dětská skupina Jesličky 13013/6156

34054/3400 MK ČR - účel. dot. na program regenerace MPR 0,00 2 665 000,00 2 665 000,00 0,00 2 665 000,00 2 665 000,00 MK ČR - účel. dot. na program regenerace MPR 34054/3400

22/6300 KÚÚK - projekt - Policejní osobní kamery AXON 0,00 140 000,00 140 000,00 0,00 140 000,00 140 000,00 KÚÚK - projekt - Policejní osobní kamery AXON 22/6300

13010/6300 MPSV ČR - státní příspěvek na výkon sociální práce 2 264 000,00 20 000,00 2 284 000,00

MPSV ČR - sociálně právní ochrana dětí - dotace pro rok 2019 10 900 000,00 -1 545 900,00 9 354 100,00

MPSV ČR - sociálně právní ochrana dětí - finanční vypořádání roku 2018 0,00 1 383 209,38 1 383 209,38

13015/6300 MPSV ČR - příspěvek na výkon sociální práce 2 677 000,00 -645 628,00 2 031 372,00

2805/2000 dotace od obcí - přestupky 160 000,00 40 000,00 200 000,00

1803/1000 úroky z bankovních účtů 250 000,00 3 834,94 253 834,94

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 62 984 000,00 802 000,00 63 786 000,00

109 761 000,00 16 761 690,46 126 522 690,46 28 459 360,00 16 761 690,46 45 221 050,46

Návrh na rozpočtové opatření, kdy jde o finanční vztah k jiným rozpočtům územní a ústřední úrovně, rozpočtuje se ve skutečné výši poskytnuté dotace.

13011/6300

Celkem Celkem

DOTACE K ROZPOČTU ROKU 2019  V Kč
P ř í j m y V ý d a j e 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet

N á z e v ÚZ/ORG



původní změna nový původní změna nový

3802/3406 MKZ Litoměřice - nebytové prostory - nájemné 15 210,00 -6,00 15 204,00 15 210,00 -6,00 15 204,00 MKZ Litoměřice - nebytové prostory - nájemné 3802/3406

3806/3317 MŠ Masarykova - finanční vypořádání přísp. na energie r. 2018 159 010,00 -2,26 159 007,74 1 381 050,00 -3,68 1 381 046,32 ZŠ Litoměřice, Na Valech - energie 3049/3321

3806/3323 ZŠ Litoměřice, B. Němcové - finanční vypořádání přísp. na energie r. 2018 238 770,00 -6,00 238 764,00 3 156 230,00 -6,21 3 156 223,79 MKZ Litoměřice, Na Valech  - energie 3049/3406

3806/3325 ZŠ Masarykova, Litoměřice  - finanční vypořádání přísp. na energie a platy r. 2018 62 090,00 1,81 62 091,81

3806/3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu - finanční vypořádání přísp. na energie r. 2018 343 760,00 -4,35 343 755,65

3806/3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova - finanční vypořádání přísp. na energie r. 2018 37 830,00 -3,00 37 827,00

3806/3328 ZŠ Litoměřice, Ladova - finanční vypořádání přísp. na energie r. 2018 100 030,00 3,00 100 033,00

3806/3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova - finanční vypořádání přísp. na povoz r. 2018 49 640,00 -5,96 49 634,04

3806/3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova - finanční vypořádání přísp. na energie r. 2018 21 420,00 -4,71 21 415,29

3806/3406 MKZ Litoměřice, Na Valech - finanční vypořádání přísp. na energie a povoz r. 2018 31 300,00 -6,94 31 293,06

3806/3401 Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích, Mírové nám. - finanční vypořádání přísp. na energie r. 2018 86 170,00 -6,90 86 163,10

3806/3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická - finanční vypořádání přísp. na energie r. 2018 887 550,00 -2,16 887 547,84

3806/3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická - pojistná událost 20 000,00 -341,00 19 659,00 3 320 000,00 -341,00 3 319 659,00 MSZ Litoměřice - neinv. přísp. PO na provoz 3046/3250

6022/6156 Centrum SRDÍČKO-fin. vypoř. neinv. přísp. na energie z r. 2018 8 270,00 -1,00 8 269,00

6043/6400 ZUŠ Litoměřice - dotace - finanční vypořádání 6 000,00 450,00 6 450,00

1803/1000 úroky z bankovních účtů 253 834,94 -421,42 253 413,52

2 320 884,94 -356,89 2 320 528,05 7 872 490,00 -356,89 7 872 133,11

Návrh na rozpočtové opatření, kdy jde o finanční vztah zřizovatele k příslušné příspěvkové organizaci, rozpočtuje se ve skutečné výši finančního vypořádání a poskytnutého příspěvku.

Celkem Celkem

PO K ROZPOČTU ROKU 2019  V Kč
P ř í j m y V ý d a j e 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet 

N á z e v ÚZ/ORG



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

ÚZ/ORG
původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 63 786 4 431 68 217

2 daň z příjmů PO za obce 8 000 -1 709 6 291

3 daň z příjmů FO ze samostatné placená plátci 2 220 -220 2 000

5 daň z příjmů FO z vybíraná srážkou 7 160 540 7 700

6 daň z příjmů PO 74 050 -4 050 70 000

7 daň z nemovitých věcí 22 900 -900 22 000

8 daň z přidané hodnoty 164 800 4 630 169 430

9 poplatek z ubytovací kapacity 280 70 350

10 daň z hazardních her 23 000 -5 000 18 000

11 1803/1000 úroky z bankovních účtů 253,41352 349 602,41352
12 1806/1000 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 11 400 150 11 550

377 849,41352 -1 709 376 140,41352

ÚZ/ORG
původní změna nový

13 1001/1000 daň z příjmu PO placená obcí 8 000 -1 709 6 291

8 000 -1 709 6 291

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

3-12 Rozpočtové opatření - odhad výběru příjmů do konce roku 2019. 
Daň z hazardních her - pokračující nepříznivý vývoj - jde o celostátní záležitost - vliv přísnějších legislativních 

podmínek na provozování hazardních her. Při sestavování rozpočtu na rok 2019 původně rozpočet nastaven 

dle očekávané skutečnosti roku 2018 na částku 28 mil. Kč (skutečné plnění za rok 2018 činilo nakonec pouze 

25,6 mil. Kč. Dle vývoje v 2019 - pokles o cca 30 % proti roku 2018 - v ZM v 6/019 snížení o 5 mil. Kč, nyní 

další snížení na očekávanou výši 18 mil. Kč - bude nadále sledováno.

2,13 Rozpočtové opatření - skutečná výše daně z příjmu z právnických osob dle daňového přiznání za rok 2018. 

1 O finanční prostředky ve výši 4 431 tis. 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 tis. Kč)

C e l k e m 

17.7.2019

Mgr. Karel Krejza 

místostarosta

Ing. Iveta Zalabáková

vedoucí odboru

N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

1801/1000

1802/1000

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

2.9.2019

ekonomický

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

ÚZ/ORG
původní změna nový

1 SF - splátky půjček 110 21 131

2 SF - příděl - penzijní připojištění 1 100 35 1 135

1 210 56 1 266

ÚZ/ORG
původní změna nový

3 SF - penzijní připojištění 1 100 35 1 135

4 SF - jednorázové penzijní připojištění 230 -40 190

5 SF - kulturní a tělovýchovné akce 100 138 238

6 SF - poskytnutí půjček 140 55 195

7 SF - jednorázová sociální výpomoc 100 -40 60
8 SF - rezerva 200 -92 108

1 870 56 1 926

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-3 Navýšení rozpočtu z důvodu uplynutí zkušební doby u nově nastupujících zaměstnanců a vyšší zájem

ze strany zaměstnanců o tento benefit.

4,6,7,8 Rozpočtová opatření v rámci rozpočtu sociálního fondu s ohledem na plnění rozpočtu do konce roku.

5-8 Rozpočtová opatření v rámci rozpočtu sociálního fondu - navýšení položky na kulturní a sportovní akce  

z důvodu zajištění kulturně společenského setkání zaměstnanců na závěr léta v areálu Zahrada Čech

(100 tis. Kč) a akce na závěr roku 2019 - setkání zaměstnanců za účelem zhodnocení roku 2019 

(138 tis. Kč) z důvodu vyššího zájmu ze strany současných i bývalých zaměstnanců.

N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

2037/2500

C e l k e m 

Datum, podpis navrhovatele: 19.7.2019
Mgr. Milan Čigáš  

tajemník MěÚ Litoměřice

předseda SRSF

N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

2037/2500

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

2.9.2019

Sociální fond

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 68 217 190 68 407

2 2805/2000 Ploskovice svatební obřady 100 10 110

68 317 200 68 517

ÚZ/ORG
původní změna nový

3 2007/2000 budova ul. Topolčianská 280 200 480

4 2014/2000 obnova nábytku 360 -200 160

5 2014/2000 Mírové náměstí 15/7 - oprava WC 400 200 600

1 040 200 1 240

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Rozpočtové opatření - odhad výběru příjmů do konce roku 2019. 

3 Navýšení rozpočtu s ohledem na rekonstrukci osvětlení kanceláří v budově ul. Topolčianská. 

Finanční prostředky na akci budou použity z navýšeného rozpočtu příjmů na ODaSH.

4 - 5 Přesun finančních prostředků v rámci ÚZ 02014 z důvodu zajištění vybudování bezbarierových WC 

v přízemí Mírové náměstí 15/7.

1 O finanční prostředky ve výši 190 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

C e l k e m 

21.8.2019

Mgr. Milan Čigáš  

tajemník

Ing. Mgr. J. Lachman

vedoucí odboru

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

2.9.2019

správní

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 68 407 8 68 415

2 4801/4000 věcná břemena 200 200 400

3 prodej bytů 1 670 479 2 149

4 Svatováclavská 2253 - pozemek vč. budovy 2 000 -900 1 100

5 prodej pozemků dle předložených žádostí 1 000 900 1 900

6 pozemek - trafostanice 120 -28 92

7 pozemek - k.ú. Kamýk 120 -120 0

8 4803/4400 prodej dřevní hmoty 1 500 -500 1 000

75 017 39 75 056

původní změna nový

9 4201/4000 odhady a geometrické plány 190 50 240

10 4203/4000 daň z převodu nemovitosti 15 -11 4

205 39 244

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2, 5, 6 Odhad výběru příjmů do konce roku 2019. 

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

4 Nemovitost prodaná za kupní cenu 3.100.000,- Kč, prodej na splátky do r. 2021.

7 Příjem platby proběhl v 12/2018.

8 Z důvodu kůrovcové kalamitní situace došlo k poklesu ceny a množství dodávaného dřeva 

do společnosti Wood & Paper a.s..

9 Z důvodu financování vypracování geometrických plánů pro prodeje a převody pozemků (fyzické a právnické 

osoby, vč. nemocnice).

10 Úprava rozpočtu na skutečné výdaje.

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

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

27.6.2019

Mgr. Karel Krejza

místostarosta

Mgr. Václav Härting

vedoucí odboru

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

4802/4000

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

2.9.2019

správy nemovitého majetku města

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 68 415 1 555 69 970

2 5803/5000 správní poplatky 200 50 250

3 5804/5000 příspěvek na třídění sběru odpadu 2 500 500 3 000

4 5809/5000 Sběrový dvůr, ul. Nerudova 100 25 125

5 5002/5000 Mondi Štětí a.s.- dar 0 30 30

17 22008/5000 Příspěvky obcí podle atomového zákona - finan. položka 18 963 450 19 413

90 178 2 610 92 788

původní změna nový

6 5001/5000 platby za svoz TDO za město 13 000 1 000 14 000

7 5001/5000 platby za svoz separovaného odpadu 3 800 900 4 700

8 5001/5000 uložení komunálního odpadu 2 300 200 2 500

9 5002/5000 adukační prvek (Mondi Štětí a.s.) 0 40 40

10 5002/5000 Svaz včelařů - dotace 0 20 20

11 5202/5200 výsadba dřevin a květin 700 100 800

12 5202/5200 domov důchodců - park 200 -100 100

13 22008/5000 podzemní kontejnery 1 000 350 1 350

14 22008/5000 Hospic sv. Štěpána - dotace - nádrže na dešťovou vodu 0 100 100

15 5002/5000 Obec Hlinná - dotace - Slavnosti pastvin 0 6 6

16 5004/5000 státní správa 275 -6 269

21 275 2 610 23 885

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-4 Úprava příjmů na základě současné situace.

5 Dar od společnosti Mondi na edukační prvek

6+7 Navýšení reaguje na skutečnou výši výdajů a navýšení ceny z počátku roku.

8 Navýšení reaguje na skutečnou výši výdajů.

9 Jedná se o výdaj související s příjmem daru od Mondi a.s.

10 Dotace pro Svaz včelařů na zajištění účasti na výstavě Zahrada Čech.

11+12 Přesun finančních prostředků v rámci ÚZ v souvislosti se zvýšenými náklady na výsadby na území města.

13,17 Jedná se o finanční prostředky na instalaci podzemních kontejnerů Na Valech. Financování z dotace SURAO.

14,17 Prostředky na poskytnutí dotace Hospicu sv. Štěpána na pořízení nádrží na dešťovou vodu. Financování z dotace SURAO.

15+16 Převedení finančních prostředků dle rozhodnutí RM ze dne 15. 7. 2019, usnesení č. 408/15/2019.

1 O finanční prostředky ve výši 1 555 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

9.8.2019

Mgr. Václav Červín

místostarosta

Ing. Pavel Gryndler

vedoucí odboru

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

2.9.2019

životního prostředí

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 69 970 1 141 71 111

2 6007/6300 Klika - porušení rozp. kázně 6 1 7

69 976 1 142 71 118

původní změna nový

3 6009/6300 Centrum Srdíčko - zateplení budovy 5 500 655 6 155

4 6023/6156 Centrum Srdíčko - neinv. přísp. PO na platy 6 570 -1 013 5 557

5 6009/6300 Centrum Srdíčko - vozidlo 0 1 500 1 500

12 070 1 142 13 212

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Porušení rozpočtové kázně při poskytnutí dotace v roce 2014 (vyměřené penále).

3 Žádáme o navýšení rozpočtu z důvodu nesouladu mezi zpracovanou projektovou dokumentací, výkazem výměr

a skutečně provedenými pracemi a dále pak chybějící položky v soutěžním výkazu výměr.

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

Jesličky.

5 Dlouhodobě vzniká potřeba zabezpečit převoz pro 24 unicitních těžce zdravotně postižených uživatelů 

sociální služby denní stacionář vozidlem, který umožní převoz osob, upoutaných na invalidní vozík. 

Vyhovujícím vozidlem pro zajištění přepravy je dodávka extra přizpůsobená potřebám zdravotně 

handicap. osob, tedy pro 2 uživatele sedících na invalidním vozíku po dobu přepravy v zadní části vozidla 

včetně min. 2 míst pro asistenty a zabudované plošiny pro nájezd.

1 O finanční prostředky ve výši 1 141 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

21.8.2019

Lukas Wünsch

místostarosta

Ing. Bc. Renáta Jurková

vedoucí odboru

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

2.9.2019

sociálních věcí a zdravotnictví

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 71 111 875 71 986

2 8212/8200 ČEZ - vyúčtování přeložky nízkého napětí 0 66 66

3 8218/8202 automatické parkovací zařízení pro kola 10 15 25

4 8233/8200 údržba a opravy míst.kom.,dopr.značení a jiné činn. 100 441 541

5 8801/8400 poplatek za užívání veřejného prostranství 800 200 1 000

72 021 1 597 73 618

původní změna nový

6 8212/8200 Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce 5 000 66 5 066

7 8233/8200 údržba a opravy míst.kom.,dopr.značení a jiné činn. 2 644 441 3 085

8 8101/8400 oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 1 661 200 1 861

9 8257/8200 havarijní fond 1 030 600 1 630

10 8211/8200 ul. Jarní 6 271 290 6 561

16 606 1 597 18 203

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2, 6 ČEZ - vyúčtování přeložky nízkého napětí - ZČ - akce z roku 2015. Žádáme i do výdajů ZČ.

3 Navýšení rozpočtu výběru příjmů. 

4, 7 Příjem ve výši 441 tis. Kč je podíl od Severočeské vodárenské společnosti na financování obnovy povrchů 

v ul. Březinova cesta. Finanční prostředky požadujeme i k navýšení rozpočtu pro výdaje.

5, 8 Zábory veřejného prostranství při provádění velkých liniových staveb požadujeme do rozpočtu na údržbu

a opravy městských komunikací. Vždy je v rámci stavby nutná úzká spolupráce města - např.

oprava chodníků, obrubníků atd.

9 Havarijní fond byl schválen na rok 2019 pouze ve výši 500 tis. Kč. Poté byla tato položka navýšena ještě   

o 500 tis. Kč, ovšem v porovnání s předchozími rozpočty r. 2018/2 426 tis. Kč, r. 2017/1 500 tis. Kč,  

r. 2016/ 3 492 tis. Kč, je tato částka nedostačující a téměř již opět vyčerpána. Proto žádáme o navýšení 

rozpočtu této položky ještě o 600 tis. Kč. 

10 Součástí projektové dokumentace není veřejné osvětlení, které již v jedné části ulice bylo realizováno 

v roce 2014 a je třeba jej v rámci akce vybudovat.

1 O finanční prostředky ve výši 875 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

26.8.2019

Mgr. Václav Červín

místostarosta

Ing. Venuše Bunclíková MBA

vedoucí odboru

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

2.9.2019

územního rozvoje

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 71 986 -300 71 686

2 9803/9000 ostaní nedaňové příjmy 630 300 930

72 616 0 72 616

původní změna nový

3 9018/9000 MP - prostředky na platy a zákonné pojistné 20 269 281 20 550

4 2039/2000 státní správa samospráva 94 314 -281 94 033

 

114 583 0 114 583

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:  

2 Navýšení rozpočtu z důvodu změny systému ukládání pokut - předvolánky.

3-4 Rozpočtové opatření - odhad výdajů do konce roku 2019. Přesun úpravy rozpočtu mezi ÚZ. 

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

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

18.7.2019

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta

Ivan Králik

Velitel MP

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

2.9.2019

MP

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 71 686 30 71 716

2 9102/2100 Zdravé město a MA21 150 -30 120

71 836 0 71 836

původní změna nový

 

0 0 0

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:  

2 Původní záměr - spolupráce s firmou Horejsek - nebude v letošním roce realizován.

1 O finanční prostředky ve výši 30 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

28.6.2019

Mgr. Milan Čigáš

tajemník

Mgr. Irena Vodičková

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

2.9.2019

PROLIDI

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 prodej zboží - propagace města 1 100 80 1 180

2 prodej zboží - ostatní 80 -80 0

3 prodej zboží - propagace města (ostatní) 1 180 360 1 540

2 360 360 2 720

původní změna nový

4 2202/2200 marketing 752 50 802

5 2203/2200 nákup zboží do informačního centra 1 100 310 1 410

1 852 360 2 212

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

1-2 Přesun rozpočtu do jednoho rozpisu v ÚZ.

3 K 31.7. 2019 činil prodej zboží 1,03 mil. Kč, celkový plán je 1,1 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že nejsilnější prodejní 

měsíce jsou srpen a září, kdy budou vrcholit oslavy 800 let města, které nás teprve čekají. Lze tedy očekávat tržby 

v minimální výši 360 tis. Kč o které požadujeme navýšit stávající rozpočet.  

4-5 V souvislosti s navýšením rozpočtu příjmů vzrůstá i požadavek k navýšení nákupu zboží o 310 tis. Kč a navýšení

rozpočtu na položce marketingu o 50 tis. Kč, z důvodu vrcholících oslav 800 let města, tak aby bylo informační

centrum dostatečně zásobeno zbožím pro návštěvníky i občany města. 

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

29.7.2019

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta

Ing. Eva Břeňová

vedoucí odboru

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

2801/2200

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

2.9.2019

komunikace, marketingu a CR

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 71 716 -3 540 68 176

2 správní poplatky 6 000 800 6 800

3 ostatní nedaňové příjmy 3 100 500 3 600

4 ZOZ - řidičské oprávnění 360 -60 300

5 8804/8500 parkovací automaty 8 500 2 200 10 700
6 8805/8500 parkovací karty 1 500 100 1 600

91 176 0 91 176

původní změna nový

 

0 0 0

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:  

2-6 Úprava rozpočtu dle výběru příjmů do konce roku 2019.

1 O finanční prostředky ve výši 3 540 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

15.7.2019

Lukas Wünsch

mistostarosta

Bc. Jan Jakub

vedoucí odboru

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

8801/8500

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

2.9.2019

dopravy a silničního hospodářství

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá organizační složka:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 68 176 -200 67 976

2 9813/9100 projekt INNOVATE 0 200 200

0

68 176 0 68 176

původní změna nový

0 0 0

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Příjem finančních prostředků na projekt, které nebudou použity do rozpočtu výdajů.

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

Datum, podpis projednání s vedením města:

                             Datum, podpis navrhovatele: 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

30.8.2019

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta

Ing. Jaroslav Klusák

vedoucí org. složky

SMART CITY LITOMĚŘICE

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

2.9.2019

SMART CITY LITOMĚŘICE

1. Tabulka P ř í j m y 



saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 62 984

dotace 802

mezisoučet 63 786

ekonomický 4 431

mezisoučet 68 217

správní 190

mezisoučet 68 407

školství, kultury, sportu a PP

mezisoučet 68 407

správa nemovitého majetku města 8

mezisoučet 68 415

životního prostředí 1 555

mezisoučet 69 970

sociálních věcí a zdravotnictví 1 141

mezisoučet 71 111

stavební úřad

mezisoučet 71 111

územního rozvoje 875

mezisoučet 71 986

městská policie -300

mezisoučet 71 686

útvar PROLIDI 30

mezisoučet 71 716

komunikace, marketingu a CR

mezisoučet 71 686

útvar obrany a krizového řízení

mezisoučet 71 686

obecní živnostenský úřad

mezisoučet 71 686

dopravy a silničního hospodářství -3 540

mezisoučet 68 146

organizační složka SMART CITY LITOMĚŘICE -200

mezisoučet 67 946

stav po 4. RO ve FV 67 976

4. RO ve FV celkem 4 992

členění dle odborů, útvarů zdroje z min. let



Celkový výběr daní za období 1-8/2019 s porovnáním na období 1-8/2018   
(údaje v tis. Kč)

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

77 000 96 870 2 200 2 220 6 300 7 160 69 000 74 050 10 000 8 000 158 000 164 800 21 500 22 900

1 7 243 8 382 161 214 457 612 1 837 4 760 13 032 14 844 658 205

2 7 157 7 887 83 115 681 704 376 452 18 460 17 542 66 142

3 5 923 2 736 242 101 381 193 12 297 289 8 665 7 313 53 39

20 323 19 005 486 430 1 519 1 509 14 510 5 501 0 0 40 157 39 699 777 386

4 4 992 9 996 146 455 758 3 995 16 751 9 837 11 478 8 86

5 6 608 7 419 537 595 33 301 15 928 17 437 38 15

6 7 632 8 195 631 703 13 177 10 843 5 388 6 291 11 652 12 729 15 316 15 323

19 232 25 610 0 146 1 623 2 056 17 205 27 895 5 388 6 291 37 417 41 644 15 362 15 424

7 7 077 8 455 148 485 779 888 13 060 15 920 13 491 13 925 1 173 429

8 7 791 8 314 803 827 17 497 17 426 132 196

9

14 868 16 769 148 485 1 582 1 715 13 060 15 920 0 0 30 988 31 351 1 305 625

10

11

12

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

54 423 61 384 634 1 061 4 724 5 280 44 775 49 316 5 388 6 291 108 562 112 694 17 444 16 435

%
plnění

230 562 246 170

69 67

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)

% plnění (bez PO-OBCE)

Rozdíl plnění +/-

1113

79

(bez PO-OBCE)

FO-vybíraná srážkou

71 63 29

15 608

DPHPO PO-OBCE

1121

69

VÝBĚR DANÍ 

1122 1511

Daň z nemovitých věcí

1211

Měsíc
1111 1112

FO-placena plátci FO-placena popl.

68 81 7248 75 74 65 67 54



VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ 
FINANČNÍ VÝPOMOCI č. ……….. 

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

ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Město Litom ěřice 
se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČO: 002 63 958 
zastoupené starostou Mgr. Ladislavem Chlupáčem 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 1524-471/0100 
(dále jen „poskytovatel“) 
 
a 
 
Destina ční agentura České st ředoho ří, o.p.s. 
Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice 
Zastoupený: Luďkem Jirmanem, ředitelem 
IČO: 28750853  
DIČ: CZ28750853 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 123-159390207/0100 
Příjemce je zapsán v rejstříku obecně prospěšných společností oddíl O, vložka č. 325 
(dále jen „příjemce“) 
 
 

uzavírají tuto smlouvu: 
 
 

 Čl. 1 
 

Předmět a účel smlouvy 
 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové návratné finanční výpomoci, která bude 
příjemci poskytnuta výlučně za účelem překlenutí situace v cash-flow v organizace 
související s nutností realizace projektu „Marketingová podpora poskytovatel ů služeb 
cestovního ruchu na významných vodních cestách v Ús teckém a St ředočeském 
kraj i“ a předfinancování části nákladů na projekt „Marketingová podpora poskytovatelů 
služeb cestovního ruchu na významných vodních cestách v Ústeckém a Středočeském 
kraji“ (dotace z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech MMR ČR; 
číslo projektu 117D722009M03. Projekt byl schválen rozhodnutím ministerstva pod č.j. 
8230/2019-57.  
 
 

Čl. 2 
 

Výše a způsob poskytnutí návratné finan ční výpomoci 
 

1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 



pozdějších předpisů a ve smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č.                          
………..ze dne 12.9. 2019, poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na rok 2019 
jednorázovou účelovou návratnou finanční výpomoc na výdaje uvedené v Čl. 1 této 
smlouvy ve výši ve výši 1 803 610,- K č (slovy: jedenmilionosmsettřitisícšestsetdeset 
korun českých).  
 
2. Návratná finanční výpomoc bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu 
poskytovatele č. 1524-471/0100 na účet příjemce č. 123-159390207/0100 vedeného u 
Komerční banky, a.s., nejpozději do 30 dnů od doručení podepsané veřejnoprávní 
smlouvy příjemcem. 
 
3. Příjemce se zavazuje návratnou finanční výpomoc vrátit poskytovateli nejpozději do 
30. 9. 2021 bezhotovostním převodem na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této 
smlouvy.  
 
 

Čl. 3 
 

Práva a povinnosti smluvních stran 
 

Příjemce finan ční výpomoci prohlašuje, že návratnou finan ční výpomoc  přijímá a 
v této souvislosti se zavazuje: 
 
1. Příjemce se zavazuje použít návratnou finanční výpomoc výhradně k úhradě výdajů 
specifikovaných v Čl. 1 této Smlouvy. 
 
2. Příjemce je povinen použít návratnou finanční výpomoc pouze v souladu s touto 
Smlouvou a právními předpisy, zejména se zákonem č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem 
č. 563/19991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
 
3. Příjemce nesmí převést návratnou finanční výpomoc na jinou právnickou osobu či 
fyzickou osobu. 
 
4. Příjemce prohlašuje, že nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti ve vztahu 
k poskytovateli a není v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v budoucnu, 
je příjemce povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit poskytovateli. Zahájení 
insolvenčního řízení je důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele. 
 
6. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce. 
 
7. Informovat poskytovatele o zásadních změnách příjemce jako jsou vlastnická práva, 
vstup do likvidace, přeměna právnické osoby, změna statutárního zástupce, změna názvu, 
bankovního spojení, sídla či doručovací adresy apod., a to do 14 dnů ode dne, kdy tato 
skutečnost (změna) nastala. 
 
8. Příjemce bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších 
údajů uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí návratné finanční 
výpomoci. 
 
9. 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 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 a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
 
 

Čl. 4 
 

Kontrola čerpání návratné finan ční výpomoci 
 

1.Poskytovatel si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání návratné finanční výpomoci a 
v této souvislosti nahlížet do účetnictví příjemce. Příjemce se tímto zavazuje vytvořit 
podmínky k provedení kontroly a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným 
k provádění kontroly a přijaté závěry kontroly respektovat.  

 
 

Čl. 5 
 

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 povinen vrátit bezhotovostním převodem  
na účet poskytovatele poskytnutou návratnou finanční výpomoc, 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 může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení návratné 
finanční výpomoci. 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. 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 stanovených touto Smlouvou 
nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména pokud:  
 
a) příjemce použije návratnou finanční výpomoc k jinému účelu než uvedenému v této 
Smlouvě,   
b) příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření 
této Smlouvy, 



c) příjemce je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona  
č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,   
d) příjemce změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem pro danou oblast 
podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla návratná finanční výpomoc poskytnuta,  
e) z důvodu zániku příjemce (právnímu nástupci). 
 
4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením návratné finanční výpomoci, nárok 
na vyplacení nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po 
proplacení návratné finanční výpomoci, se příjemce zavazuje poskytnuté peněžní 
prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele 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 
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. 
 
 

Čl. 6 
 

Sankce za porušení podmínek poskytnutí návratné fin anční výpomoci 
 
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 návratná finanční 
výpomoc. 
 
2. Neoprávněným použitím návratné finanční výpomoci je její použití, kterým byla 
porušena povinnost stanovená právními předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy 
Evropské unie a touto Smlouvou. Za neoprávněné použití se považuje porušení povinnosti 
příjemce, ke kterému došlo před i po připsání peněžních prostředků na účet příjemce  
a neprokáže-li příjemce, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých 
prostředků ve stanoveném termínu.  
 
4. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 
rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele.  
 
5. Poskytovatel písemně vyzve příjemce k vrácení návratné finanční výpomoci nebo její 
části ve lhůtě 1 měsíce, zjistí-li, že příjemce porušil povinnost stanovenou právním 
předpisem, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, nedodržel 
účel nebo podmínky této Smlouvy, za kterých byla návratná finanční výpomoc poskytnuta, 
u nichž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, v jakém příjemce vrátil 
návratnou finanční výpomoc nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 
6. Poskytovatel písemně vyzve příjemce k provedení opatření k nápravě v jím stanovené 
lhůtě, domnívá-li se, že příjemce porušil méně závažnou podmínku této Smlouvy, u níž 



poskytovatel stanovil, že její nesplnění bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí 
celková částka návratné finanční výpomoci a jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní 
lhůtě. V rozsahu, v jakém příjemce provedl opatření k nápravě, platí, že nedošlo k 
porušení rozpočtové kázně.  
 
7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení povinnosti 
stanovené v Čl. 3 odst. 7. této Smlouvy. Za porušení těchto povinností se stanoví odvod 
ve výši 1.000 Kč. Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení 
rozpočtové kázně sčítají.  
 
8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení 
s odvodem a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
9. Porušení podmínek poskytnutí návratné finanční výpomoci bude zohledněno v případě 
další žádosti příjemce o finanční podporu ze strany poskytovatele pro další období. 

 
 

Čl. 7 
 

Závěrečná ustanovení 
 
1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  
 
2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží 
poskytovatel a příjemce. 
 
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem jejich 
pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. 
 
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních 
stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Zastupitelstva města Litoměřice. 
 
5. Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž 
uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání.  
 
6. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro účinnost tohoto právního 
jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu zveřejní 
v ISRS. 
 
7. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se 
zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, 



které se neuveřejňují.  
 
8. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského 
zákoníku mezi sebou před uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato 
smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 
 
9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS). 
 
 
V Litoměřicích dne ……………    V Litoměřicích dne ……………………  
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..      ………………………………………….. 
Město Litoměřice                                            Destinační agentura  
zastoupené starostou                             České středohoří, o.p.s. 
Mgr. Ladislavem Chlupáčem                            zastoupená ředitelem  
       Luďkem Jirmanem    
    



pro jednání v ZM, dne:

předkládá odbor:

ÚZ/ORG
původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 1 804 1 804

0 1 804 1 804

ÚZ/ORG
původní změna nový

2 2001/2000 Destinační agentura České středohoří - návratná finanční výpomoc 0 1 804 1 804

0 1 804 1 804

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Návratná fin.  výpomoc na předfinancování   projektu „Marketingová podpora poskytovatelů služeb cest. ruchu

na významných vodních cestách v Ústeckém a Středočeském kraj“. Splatnost výpomoci je 30.09.2021.

1 O finanční prostředky ve výši 1 804 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

C e l k e m 

20.8.2019

Mgr. Milan Čigáš 

tajemník

Ing. Mgr. Jaroslav Lachman

vedoucí odboru

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 ZM

12.9.2019

správní

1. Tabulka P ř í j m y 



Město Litoměřice v rámci samostatné působnosti na základě § 84 odst. 2 písm. d) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 27 a násl. zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vydává 
dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum pro zdravotně postižené 
děti a mládež – SRDÍČKO. 
 

Dodatek č. 3 ke zřizovací listin ě příspěvkové organizace 
 
 

Čl. 1 
Úplný název z řizovatele  

 
 
Název:   Město Litoměřice 
Adresa:  Mírové náměstí 15/7, Litoměřice 
IČO:   00263958 
Zastoupené:  Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou 
(dále jen zřizovatel) 
 
 

Čl. 2 
Název, sídlo, I ČO organizace  

 
 
Název organizace: Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO 
Sídlo organizace: Revoluční 30, 412 01 Litoměřice 
Právní forma:  příspěvková organizace 
IČO:   708 54 165 
(dále jen organizace) 
 
 

Čl. 3 
Změnová ustanovení 

 
Článek 6 „Vymezení majetku ve vlastnictví z řizovatele “ zřizovací listiny ze dne 25.4. 2012 
(dále jen „zřizovací listina“) se ruší.   
Příspěvková organizace nebude mít od účinnosti tohoto Dodatku žádný svěřený majetek. 
 
V Článku 7 „Vymezení majetkových práv “ se zrušuje odst. 7.1.  a další odstavce se číslují 
následně. Článek 7 zřizovací listiny se přečísluje na Článek 6 a další články se číslují 
následně. 
 

Znění odstavce 7.5. se mění takto a zároveň se přečísluje na odstavec 6.4.: 
6.4. Veškerý majetek je organizace povinna spravovat pro hlavní účel, ke kterému byla 
zřízena. Organizace je povinna majetek účelně a efektivně využívat, pečovat o jeho ochranu, 
rozvoj a zvelebení, vytvářet podmínky pro případný další investiční rozvoj. 
 
Znění odstavce 7.8. se mění takto a zároveň se přečísluje na odstavec 6.7.: 
6.7. Při vyřazení nebo prodeji přebytečného, neupotřebitelného nebo nepoužitelného 
majetku je ředitel povinen postupovat podle platné Směrnice určující vztahy a hospodaření 
příspěvkových organizací zřízených Městem Litoměřice. Výnosy z prodeje majetku ve 
vlastnictví organizace jsou zdrojem investičního fondu. 
 
Znění odstavce 7.9. se mění takto a zároveň se přečísluje na odstavec 6.8.: 



6.8. Organizace je povinna majetek ve vlastnictví chránit před ztrátou, poškozením, zničením 
či zavlečením, je povinna majetek pojistit a zajistit jeho pravidelné předepsané revize. 
S veškerým majetkem je povinna nakládat s péčí řádného hospodáře a splnit veškeré právní 
povinnosti, které jsou s držbou a provozováním majetku spojeny. 
 

Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají nezměněna. 
 
 

Čl. 11 
Závěrečná ustanovení  

 
 
Tento Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ze dne 25.4. 2012 byl 
schválen Zastupitelstvem města Litoměřice dne 12.09.2019, usnesením č. ……………  
a nabývá účinnosti dnem 01.10.2019.  
 
 
 
V Litoměřicích dne …………………… 
 
 
 
 

………………………………… 
Mgr. Ladislav Chlupáč 

         starosta 
           



Město Litoměřice v rámci samostatné působnosti na základě § 84 odst. 2 písm. d) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 27 a násl. zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vydává 
dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřice.  
 

Dodatek č. 1 ke zřizovací listin ě příspěvkové organizace 
 
 

Čl. 1 
Úplný název z řizovatele  

 
 
Název:   Město Litoměřice 
Adresa:  Mírové náměstí 15/7, Litoměřice 
IČO:   00263958 
Zastoupené:  Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou 
(dále jen zřizovatel) 
 
 

Čl. 2 
Název, sídlo, I ČO organizace  

 
 
Název organizace: Technické služby města Litoměřice 
Sídlo organizace: Na Kocandě 661/22, Litoměřice 
Právní forma:  příspěvková organizace 
IČO:   00080128 
(dále jen organizace) 
 
 

Čl. 3 
Změnová ustanovení 

 
Článek 6 „Vymezení majetku ve vlastnictví z řizovatele “ zřizovací listiny ze dne 25.4. 2012 
(dále jen „zřizovací listina“) se ruší.   
Majetek ve vlastnictví zřizovatele, který byl předán příspěvkové organizaci k hospodaření 
(„svěřený majetek“) zřizovatel Smlouvou o bezúplatném převodu věcí movitých uzavřenou 
podle § 27 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bezúplatně převádí do vlastnictví příspěvkové 
organizace. 
Příspěvková organizace nebude mít od účinnosti tohoto Dodatku žádný svěřený majetek. 
 
V Článku 7 „Vymezení majetkových práv “ se zrušuje odst. 7.1.  a další odstavce se číslují 
následně. Článek 7 zřizovací listiny se přečísluje na Článek 6 a další články se číslují 
následně. 
 

Znění odstavce 7.5. se mění takto a zároveň se přečísluje na odstavec 6.4.: 
6.4. Veškerý majetek je organizace povinna spravovat pro hlavní účel, ke kterému byla 
zřízena. Organizace je povinna majetek účelně a efektivně využívat, pečovat o jeho ochranu, 
rozvoj a zvelebení, vytvářet podmínky pro případný další investiční rozvoj. 
 
Znění odstavce 7.8. se mění takto a zároveň se přečísluje na odstavec 6.7.: 
6.7. Při vyřazení nebo prodeji přebytečného, neupotřebitelného nebo nepoužitelného 
majetku je ředitel povinen postupovat podle platné Směrnice určující vztahy a hospodaření 



příspěvkových organizací zřízených Městem Litoměřice. Výnosy z prodeje majetku ve 
vlastnictví organizace jsou zdrojem investičního fondu. 
 
Znění odstavce 7.9. se mění takto a zároveň se přečísluje na odstavec 6.8.: 
6.8. Organizace je povinna majetek ve vlastnictví chránit před ztrátou, poškozením, zničením 
či zavlečením, je povinna majetek pojistit a zajistit jeho pravidelné předepsané revize. 
S veškerým majetkem je povinna nakládat s péčí řádného hospodáře a splnit veškeré právní 
povinnosti, které jsou s držbou a provozováním majetku spojeny. 
 

Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají nezměněna. 
 
 

Čl. 11 
Závěrečná ustanovení  

 
 
Tento Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ze dne 25.4. 2012 byl 
schválen Zastupitelstvem města Litoměřice dne 12.09.2019, usnesením č. ……………  
a nabývá účinnosti dnem 01.10.2019.  
 
 
 
V Litoměřicích dne …………………… 
 
 
 
 

………………………………… 
Mgr. Ladislav Chlupáč 

         starosta 
           



Město Litoměřice v rámci samostatné působnosti na základě § 84 odst. 2 písm. d) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 27 a násl. zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vydává 
dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na 
Valech 53.  
 

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 
 
 

Čl. 1 
Úplný název zřizovatele  

 
 
Název:   Město Litoměřice 
Adresa:  Mírové náměstí 15/7, Litoměřice 
IČO:   00263958 
Zastoupené:  Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou 
(dále jen zřizovatel) 
 
 

Čl. 2 
Název, sídlo, IČO organizace 

 
 
Název organizace: Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 
Sídlo organizace: Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice 
Právní forma:  příspěvková organizace 
IČO:   46773428 
(dále jen organizace) 
 
 

Čl. 3 
Změnová ustanovení 

 
Článek 7 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele“ zřizovací listiny ze dne 25. 4. 2012 
(dále jen „zřizovací listina“) se ruší.  
Majetek ve vlastnictví zřizovatele, který byl předán příspěvkové organizaci k hospodaření 
(„svěřený majetek“) zřizovatel Smlouvou o bezúplatném převodu věcí movitých uzavřenou 
podle § 27 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bezúplatně převádí do vlastnictví příspěvkové 
organizace. 
Příspěvková organizace nebude mít od účinnosti tohoto Dodatku žádný svěřený majetek. 
 
V Článku 8 „Vymezení majetkových práv“ se zrušuje odst. 8.1. a další odstavce se číslují 
následně. Článek 8 zřizovací listiny se přečísluje na Článek 7 a další články se číslují 
následně. 
 
Znění odstavce 8.8. se mění takto a zároveň se přečísluje na odstavec 7.7.: 
7.7. Při vyřazení nebo prodeji přebytečného, neupotřebitelného nebo nepoužitelného 
majetku je ředitel povinen postupovat podle platné Směrnice určující vztahy a hospodaření 
příspěvkových organizací zřízených Městem Litoměřice. Výnosy z prodeje majetku ve 
vlastnictví organizace jsou zdrojem investičního fondu. 
 
 
 



Znění odstavce 8.9. se mění takto a zároveň se přečísluje na odstavec 7.8.: 
7.8. Organizace je povinna majetek ve vlastnictví chránit před ztrátou, poškozením, zničením 
či zavlečením, je povinna majetek pojistit a zajistit jeho pravidelné předepsané revize. 
S veškerým majetkem je povinna nakládat s péčí řádného hospodáře a splnit veškeré právní 
povinnosti, které jsou s držbou a provozováním majetku spojeny. 
 
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají nezměněna. 
 
 

Čl. 11 
Závěrečná ustanovení 

 
 
Tento Dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ze dne 25. 4. 2012 byl 
schválen Zastupitelstvem města Litoměřice dne 12. 9. 2019, usnesením č. ……………  
a nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2019.  
 
 
 
V Litoměřicích dne …………………… 
 
 
 
 

………………………………… 
Mgr. Ladislav Chlupáč 

         starosta 
           



Město Litoměřice v rámci samostatné působnosti na základě § 84 odst. 2 písm. d) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 27 a násl. zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vydává 
dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Boženy 
Němcové 2.  
 

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 
 
 

Čl. 1 
Úplný název zřizovatele  

 
 
Název:   Město Litoměřice 
Adresa:  Mírové náměstí 15/7, Litoměřice 
IČO:   00263958 
Zastoupené:  Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou 
(dále jen zřizovatel) 
 
 

Čl. 2 
Název, sídlo, IČO organizace 

 
 
Název organizace: Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2 
Sídlo organizace: Boženy Němcové 873/2, 412 01 Litoměřice 
Právní forma:  příspěvková organizace 
IČO:   46773312 
(dále jen organizace) 
 
 

Čl. 3 
Změnová ustanovení 

 
Článek 7 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele“ zřizovací listiny ze dne 25. 4. 2012 
(dále jen „zřizovací listina“) se ruší.  
Majetek ve vlastnictví zřizovatele, který byl předán příspěvkové organizaci k hospodaření 
(„svěřený majetek“) zřizovatel Smlouvou o bezúplatném převodu věcí movitých uzavřenou 
podle § 27 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bezúplatně převádí do vlastnictví příspěvkové 
organizace. 
Příspěvková organizace nebude mít od účinnosti tohoto Dodatku žádný svěřený majetek. 
 
V Článku 8 „Vymezení majetkových práv“ se zrušuje odst. 8.1. a další odstavce se číslují 
následně. Článek 8 zřizovací listiny se přečísluje na Článek 7 a další články se číslují 
následně. 
 
Znění odstavce 8.8. se mění takto a zároveň se přečísluje na odstavec 7.7.: 
7.7. Při vyřazení nebo prodeji přebytečného, neupotřebitelného nebo nepoužitelného 
majetku je ředitel povinen postupovat podle platné Směrnice určující vztahy a hospodaření 
příspěvkových organizací zřízených Městem Litoměřice. Výnosy z prodeje majetku ve 
vlastnictví organizace jsou zdrojem investičního fondu. 
 
 
 



Znění odstavce 8.9. se mění takto a zároveň se přečísluje na odstavec 7.8.: 
7.8. Organizace je povinna majetek ve vlastnictví chránit před ztrátou, poškozením, zničením 
či zavlečením, je povinna majetek pojistit a zajistit jeho pravidelné předepsané revize. 
S veškerým majetkem je povinna nakládat s péčí řádného hospodáře a splnit veškeré právní 
povinnosti, které jsou s držbou a provozováním majetku spojeny. 
 
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají nezměněna. 
 
 

Čl. 11 
Závěrečná ustanovení 

 
 
Tento Dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ze dne 25. 4. 2012 byl 
schválen Zastupitelstvem města Litoměřice dne 12. 9. 2019, usnesením č. ……………  
a nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2019.  
 
 
 
V Litoměřicích dne …………………… 
 
 
 
 

………………………………… 
Mgr. Ladislav Chlupáč 

         starosta 
           



Město Litoměřice v rámci samostatné působnosti na základě § 84 odst. 2 písm. d) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 27 a násl. zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vydává 
dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Masarykova základní škola 
Litoměřice, Svojsíkova 5.  
 

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 
 
 

Čl. 1 
Úplný název zřizovatele  

 
 
Název:   Město Litoměřice 
Adresa:  Mírové náměstí 15/7, Litoměřice 
IČO:   00263958 
Zastoupené:  Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou 
(dále jen zřizovatel) 
 
 

Čl. 2 
Název, sídlo, IČO organizace 

 
 
Název organizace: Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5  
Sídlo organizace: Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice 
Právní forma:  příspěvková organizace 
IČO:   46773436 
(dále jen organizace) 
 
 

Čl. 3 
Změnová ustanovení 

 
Článek 7 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele“ zřizovací listiny ze dne 25. 4. 2012 
(dále jen „zřizovací listina“) se ruší.  
Majetek ve vlastnictví zřizovatele, který byl předán příspěvkové organizaci k hospodaření 
(„svěřený majetek“) zřizovatel Smlouvou o bezúplatném převodu věcí movitých uzavřenou 
podle § 27 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bezúplatně převádí do vlastnictví příspěvkové 
organizace. 
Příspěvková organizace nebude mít od účinnosti tohoto Dodatku žádný svěřený majetek. 
 
V Článku 8 „Vymezení majetkových práv“ se zrušuje odst. 8.1. a další odstavce se číslují 
následně. Článek 8 zřizovací listiny se přečísluje na Článek 7 a další články se číslují 
následně. 
 
Znění odstavce 8.8. se mění takto a zároveň se přečísluje na odstavec 7.7.: 
7.7. Při vyřazení nebo prodeji přebytečného, neupotřebitelného nebo nepoužitelného 
majetku je ředitel povinen postupovat podle platné Směrnice určující vztahy a hospodaření 
příspěvkových organizací zřízených Městem Litoměřice. Výnosy z prodeje majetku ve 
vlastnictví organizace jsou zdrojem investičního fondu. 
 
 
 



Znění odstavce 8.9. se mění takto a zároveň se přečísluje na odstavec 7.8.: 
7.8. Organizace je povinna majetek ve vlastnictví chránit před ztrátou, poškozením, zničením 
či zavlečením, je povinna majetek pojistit a zajistit jeho pravidelné předepsané revize. 
S veškerým majetkem je povinna nakládat s péčí řádného hospodáře a splnit veškeré právní 
povinnosti, které jsou s držbou a provozováním majetku spojeny. 
 
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají nezměněna. 
 
 

Čl. 11 
Závěrečná ustanovení 

 
 
Tento Dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ze dne 25. 4. 2012 byl 
schválen Zastupitelstvem města Litoměřice dne 12. 9. 2019, usnesením č. ……………  
a nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2019.  
 
 
 
V Litoměřicích dne …………………… 
 
 
 
 

………………………………… 
Mgr. Ladislav Chlupáč 

         starosta 
           



Město Litoměřice v rámci samostatné působnosti na základě § 84 odst. 2 písm. d) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 27 a násl. zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vydává 
dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, 
Havlíčkova 32.  
 

Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 
 
 

Čl. 1 
Úplný název zřizovatele  

 
 
Název:   Město Litoměřice 
Adresa:  Mírové náměstí 15/7, Litoměřice 
IČO:   00263958 
Zastoupené:  Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou 
(dále jen zřizovatel) 
 
 

Čl. 2 
Název, sídlo, IČO organizace 

 
 
Název organizace: Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 
Sídlo organizace: Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice 
Právní forma:  příspěvková organizace 
IČO:   46773363 
(dále jen organizace) 
 
 

Čl. 3 
Změnová ustanovení 

 
Článek 7 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele“ zřizovací listiny ze dne 25. 4. 2012 
(dále jen „zřizovací listina“) se ruší.  
Majetek ve vlastnictví zřizovatele, který byl předán příspěvkové organizaci k hospodaření 
(„svěřený majetek“) zřizovatel Smlouvou o bezúplatném převodu věcí movitých uzavřenou 
podle § 27 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bezúplatně převádí do vlastnictví příspěvkové 
organizace. 
Příspěvková organizace nebude mít od účinnosti tohoto Dodatku žádný svěřený majetek. 
 
V Článku 8 „Vymezení majetkových práv“ se zrušuje odst. 8.1. a další odstavce se číslují 
následně. Článek 8 zřizovací listiny se přečísluje na Článek 7 a další články se číslují 
následně. 
 
Znění odstavce 8.8. se mění takto a zároveň se přečísluje na odstavec 7.7.: 
7.7. Při vyřazení nebo prodeji přebytečného, neupotřebitelného nebo nepoužitelného 
majetku je ředitel povinen postupovat podle platné Směrnice určující vztahy a hospodaření 
příspěvkových organizací zřízených Městem Litoměřice. Výnosy z prodeje majetku ve 
vlastnictví organizace jsou zdrojem investičního fondu. 
 
 
 



Znění odstavce 8.9. se mění takto a zároveň se přečísluje na odstavec 7.8.: 
7.8. Organizace je povinna majetek ve vlastnictví chránit před ztrátou, poškozením, zničením 
či zavlečením, je povinna majetek pojistit a zajistit jeho pravidelné předepsané revize. 
S veškerým majetkem je povinna nakládat s péčí řádného hospodáře a splnit veškeré právní 
povinnosti, které jsou s držbou a provozováním majetku spojeny. 
 
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají nezměněna. 
 
 

Čl. 11 
Závěrečná ustanovení 

 
 
Tento Dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ze dne 25. 4. 2012 byl 
schválen Zastupitelstvem města Litoměřice dne 12. 9. 2019, usnesením č. ……………  
a nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2019.  
 
 
 
V Litoměřicích dne …………………… 
 
 
 
 

………………………………… 
Mgr. Ladislav Chlupáč 

         starosta 
           



Město Litoměřice v rámci samostatné působnosti na základě § 84 odst. 2 písm. d) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 27 a násl. zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vydává 
dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice, 
příspěvková organizace.  
 

Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 
 
 

Čl. 1 
Úplný název zřizovatele  

 
 
Název:   Město Litoměřice 
Adresa:  Mírové náměstí 15/7, Litoměřice 
IČO:   00263958 
Zastoupené:  Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou 
(dále jen zřizovatel) 
 
 

Čl. 2 
Název, sídlo, IČO organizace 

 
 
Název organizace: Mateřská škola Litoměřice, příspěvková organizace 
Sídlo organizace: Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice 
Právní forma:  příspěvková organizace 
IČO:   72744081 
(dále jen organizace) 
 
 

Čl. 3 
Změnová ustanovení 

 
Článek 6 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele“ zřizovací listiny ze dne 25. 4. 2012 
(dále jen „zřizovací listina“) se ruší.  
Majetek ve vlastnictví zřizovatele, který byl předán příspěvkové organizaci k hospodaření 
(„svěřený majetek“) zřizovatel Smlouvou o bezúplatném převodu věcí movitých uzavřenou 
podle § 27 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bezúplatně převádí do vlastnictví příspěvkové 
organizace. 
Příspěvková organizace nebude mít od účinnosti tohoto Dodatku žádný svěřený majetek. 
 
V Článku 7 „Vymezení majetkových práv“ se zrušuje odst. 7.1. a další odstavce se číslují 
následně. Článek 7 zřizovací listiny se přečísluje na Článek 6 a další články se číslují 
následně. 
 
Znění odstavce 7.8. se mění takto a zároveň se přečísluje na odstavec 6.7.: 
6.7. Při vyřazení nebo prodeji přebytečného, neupotřebitelného nebo nepoužitelného 
majetku je ředitel povinen postupovat podle platné Směrnice určující vztahy a hospodaření 
příspěvkových organizací zřízených Městem Litoměřice. Výnosy z prodeje majetku ve 
vlastnictví organizace jsou zdrojem investičního fondu. 
 
 
 



Znění odstavce 7.9. se mění takto a zároveň se přečísluje na odstavec 6.8.: 
6.8. Organizace je povinna majetek ve vlastnictví chránit před ztrátou, poškozením, zničením 
či zavlečením, je povinna majetek pojistit a zajistit jeho pravidelné předepsané revize. 
S veškerým majetkem je povinna nakládat s péčí řádného hospodáře a splnit veškeré právní 
povinnosti, které jsou s držbou a provozováním majetku spojeny. 
 
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají nezměněna. 
 
 

Čl. 11 
Závěrečná ustanovení 

 
 
Tento Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ze dne 25. 4. 2012 byl 
schválen Zastupitelstvem města Litoměřice dne 12. 9. 2019, usnesením č. ……………  
a nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2019.  
 
 
 
V Litoměřicích dne …………………… 
 
 
 
 

………………………………… 
Mgr. Ladislav Chlupáč 

         starosta 
           



Město Litoměřice v rámci samostatné působnosti na základě § 84 odst. 2 písm. d) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 27 a násl. zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vydává 
dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrální školní jídelna Litoměřice, 
Svojsíkova 7.  
 

Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 
 
 

Čl. 1 
Úplný název zřizovatele  

 
 
Název:   Město Litoměřice 
Adresa:  Mírové náměstí 15/7, Litoměřice 
IČO:   00263958 
Zastoupené:  Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou 
(dále jen zřizovatel) 
 
 

Čl. 2 
Název, sídlo, IČO organizace 

 
 
Název organizace: Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7  
Sídlo organizace: Svojsíkova 2027/7, 412 01 Litoměřice 
Právní forma:  příspěvková organizace 
IČO:   46768793 
(dále jen organizace) 
 
 

Čl. 3 
Změnová ustanovení 

 
Článek 6 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele“ zřizovací listiny ze dne 25. 4. 2012 
(dále jen „zřizovací listina“) se ruší.  
Majetek ve vlastnictví zřizovatele, který byl předán příspěvkové organizaci k hospodaření 
(„svěřený majetek“) zřizovatel Smlouvou o bezúplatném převodu věcí movitých uzavřenou 
podle § 27 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bezúplatně převádí do vlastnictví příspěvkové 
organizace. 
Příspěvková organizace nebude mít od účinnosti tohoto Dodatku žádný svěřený majetek. 
 
V Článku 7 „Vymezení majetkových práv“ se zrušuje odst. 7.1. a další odstavce se číslují 
následně. Článek 7 zřizovací listiny se přečísluje na Článek 6 a další články se číslují 
následně. 
 
Znění odstavce 7.8. se mění takto a zároveň se přečísluje na odstavec 6.7.: 
6.7. Při vyřazení nebo prodeji přebytečného, neupotřebitelného nebo nepoužitelného 
majetku je ředitel povinen postupovat podle platné Směrnice určující vztahy a hospodaření 
příspěvkových organizací zřízených Městem Litoměřice. Výnosy z prodeje majetku ve 
vlastnictví organizace jsou zdrojem investičního fondu. 
 
 
 



Znění odstavce 7.9. se mění takto a zároveň se přečísluje na odstavec 6.8.: 
6.8. Organizace je povinna majetek ve vlastnictví chránit před ztrátou, poškozením, zničením 
či zavlečením, je povinna majetek pojistit a zajistit jeho pravidelné předepsané revize. 
S veškerým majetkem je povinna nakládat s péčí řádného hospodáře a splnit veškeré právní 
povinnosti, které jsou s držbou a provozováním majetku spojeny. 
 
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají nezměněna. 
 
 

Čl. 11 
Závěrečná ustanovení 

 
 
Tento Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ze dne 25. 4. 2012 byl 
schválen Zastupitelstvem města Litoměřice dne 12. 9. 2019, usnesením č. ……………  
a nabývá účinnosti dnem 1. 10.  2019.  
 
 
 
V Litoměřicích dne …………………… 
 
 
 
 

………………………………… 
Mgr. Ladislav Chlupáč 

         starosta 
           



Město Litoměřice v rámci samostatné působnosti na základě § 84 odst. 2 písm. d) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 27 a násl. zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vydává 
dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní umělecká škola Litoměřice.  
 
 

Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 
 
 

Čl. 1 
Úplný název zřizovatele  

 
 
Název:   Město Litoměřice 
Adresa:  Mírové náměstí 15/7, Litoměřice 
IČO:   00263958 
Zastoupené:  Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou 
(dále jen zřizovatel) 
 
 

Čl. 2 
Název, sídlo, IČO organizace 

 
 
Název organizace: Základní umělecká škola Litoměřice 
Sídlo organizace: Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice 
Právní forma:  příspěvková organizace 
IČO:   46773410 
(dále jen organizace) 
 
 

Čl. 3 
Změnová ustanovení 

 
Článek 5 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele“ zřizovací listiny ze dne 25. 4. 2012 
(dále jen „zřizovací listina“) se ruší.  
Majetek ve vlastnictví zřizovatele, který byl předán příspěvkové organizaci k hospodaření 
(„svěřený majetek“) zřizovatel Smlouvou o bezúplatném převodu věcí movitých uzavřenou 
podle § 27 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bezúplatně převádí do vlastnictví příspěvkové 
organizace. 
Příspěvková organizace nebude mít od účinnosti tohoto Dodatku žádný svěřený majetek. 
 
V Článku 6 „Vymezení majetkových práv“ se zrušuje odst. 6.1. a další odstavce se číslují 
následně. Článek 6 zřizovací listiny se přečísluje na Článek 5 a další články se číslují 
následně. 
 
Znění odstavce 6.8. se mění takto a zároveň se přečísluje na odstavec 5.7.: 
5.7. Při vyřazení nebo prodeji přebytečného, neupotřebitelného nebo nepoužitelného 
majetku je ředitel povinen postupovat podle platné Směrnice určující vztahy a hospodaření 
příspěvkových organizací zřízených Městem Litoměřice. Výnosy z prodeje majetku ve 
vlastnictví organizace jsou zdrojem investičního fondu. 
 
 
 



Znění odstavce 6.9. se mění takto a zároveň se přečísluje na odstavec 5.8.: 
5.8. Organizace je povinna majetek ve vlastnictví chránit před ztrátou, poškozením, zničením 
či zavlečením, je povinna majetek pojistit a zajistit jeho pravidelné předepsané revize. 
S veškerým majetkem je povinna nakládat s péčí řádného hospodáře a splnit veškeré právní 
povinnosti, které jsou s držbou a provozováním majetku spojeny. 
 
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají nezměněna. 
 
 

Čl. 11 
Závěrečná ustanovení 

 
 
Tento Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ze dne 25. 4. 2012 byl 
schválen Zastupitelstvem města Litoměřice dne 12. 9. 2019, usnesením č. ……………  
a nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2019.   
 
 
 
V Litoměřicích dne …………………… 
 
 
 
 

………………………………… 
Mgr. Ladislav Chlupáč 

         starosta 
           



Město Litoměřice v rámci samostatné působnosti na základě § 84 odst. 2 písm. d) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 27 a násl. zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vydává 
dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn 
Litoměřice, Plešivecká 1863. 
 

Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 
 
 

Čl. 1 
Úplný název zřizovatele  

 
 
Název:   Město Litoměřice 
Adresa:  Mírové náměstí 15/7, Litoměřice 
IČO:   00263958 
Zastoupené:  Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou 
(dále jen zřizovatel) 
 
 

Čl. 2 
Název, sídlo, IČO organizace 

 
 
Název organizace: Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863  
Sídlo organizace: Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice 
Právní forma:  příspěvková organizace 
IČO:   62769693 
(dále jen organizace) 
 
 

Čl. 3 
Změnová ustanovení 

 
Článek 6 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele“ zřizovací listiny ze dne 25. 4. 2012 
(dále jen „zřizovací listina“) se ruší.  
Majetek ve vlastnictví zřizovatele, který byl předán příspěvkové organizaci k hospodaření 
(„svěřený majetek“) zřizovatel Smlouvou o bezúplatném převodu věcí movitých uzavřenou 
podle § 27 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bezúplatně převádí do vlastnictví příspěvkové 
organizace. 
Příspěvková organizace nebude mít od účinnosti tohoto Dodatku žádný svěřený majetek. 
 
V Článku 7 „Vymezení majetkových práv“ se zrušuje odst. 7.1. a další odstavce se číslují 
následně. Článek 7 zřizovací listiny se přečísluje na Článek 6 a další články se číslují 
následně. 
 
Znění odstavce 7.8. se mění takto a zároveň se přečísluje na odstavec 6.7.: 
6.7. Při vyřazení nebo prodeji přebytečného, neupotřebitelného nebo nepoužitelného 
majetku je ředitel povinen postupovat podle platné Směrnice určující vztahy a hospodaření 
příspěvkových organizací zřízených Městem Litoměřice. Výnosy z prodeje majetku ve 
vlastnictví organizace jsou zdrojem investičního fondu. 
 
 
 



Znění odstavce 7.9. se mění takto a zároveň se přečísluje na odstavec 6.8.: 
6.8. Organizace je povinna majetek ve vlastnictví chránit před ztrátou, poškozením, zničením 
či zavlečením, je povinna majetek pojistit a zajistit jeho pravidelné předepsané revize. 
S veškerým majetkem je povinna nakládat s péčí řádného hospodáře a splnit veškeré právní 
povinnosti, které jsou s držbou a provozováním majetku spojeny. 
 
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají nezměněna. 
 
 

Čl. 11 
Závěrečná ustanovení 

 
 
Tento Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ze dne 25. 4. 2012 byl 
schválen Zastupitelstvem města Litoměřice dne 12. 09. 2019, usnesením č. ……………  
a nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2019.  
 
 
 
V Litoměřicích dne …………………… 
 
 
 
 

………………………………… 
Mgr. Ladislav Chlupáč 

         starosta 
           



Město Litoměřice v rámci samostatné působnosti na základě § 84 odst. 2 písm. d) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 27 a násl. zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vydává 
dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení 
v Litoměřicích.  
 

Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 
 
 

Čl. 1 
Úplný název zřizovatele  

 
 
Název:   Město Litoměřice 
Adresa:  Mírové náměstí 15/7, Litoměřice 
IČO:   00263958 
Zastoupené:  Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou 
(dále jen zřizovatel) 
 
 

Čl. 2 
Název, sídlo, IČO organizace 

 
 
Název organizace: Městská kulturní zařízení v Litoměřicích 
Sídlo organizace: Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice 
Právní forma:  příspěvková organizace 
IČO:   44557141 
(dále jen organizace) 
 
 

Čl. 3 
Změnová ustanovení 

 
Článek 6 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele“ zřizovací listiny ze dne 8. 2. 2017 
(dále jen „zřizovací listina“) se ruší.  
Majetek ve vlastnictví zřizovatele, který byl předán příspěvkové organizaci k hospodaření 
(„svěřený majetek“) zřizovatel Smlouvou o bezúplatném převodu věcí movitých uzavřenou 
podle § 27 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bezúplatně převádí do vlastnictví příspěvkové 
organizace. 
Příspěvková organizace nebude mít od účinnosti tohoto Dodatku žádný svěřený majetek. 
 
V Článku 7 „Vymezení majetkových práv“ se zrušuje odst. 7.1. a další odstavce se číslují 
následně. Článek 7 zřizovací listiny se přečísluje na Článek 6 a další články se číslují 
následně. 
 
Znění odstavce 7.8. se mění takto a zároveň se přečísluje na odstavec 6.7.: 
6.7. Při vyřazení nebo prodeji přebytečného, neupotřebitelného nebo nepoužitelného 
majetku je ředitel povinen postupovat podle platné Směrnice určující vztahy a hospodaření 
příspěvkových organizací zřízených Městem Litoměřice. Výnosy z prodeje majetku ve 
vlastnictví organizace jsou zdrojem investičního fondu. 
 
 
 



Znění odstavce 7.9. se mění takto a zároveň se přečísluje na odstavec 6.8.: 
6.8. Organizace je povinna majetek ve vlastnictví chránit před ztrátou, poškozením, zničením 
či zavlečením, je povinna majetek pojistit a zajistit jeho pravidelné předepsané revize. 
S veškerým majetkem je povinna nakládat s péčí řádného hospodáře a splnit veškeré právní 
povinnosti, které jsou s držbou a provozováním majetku spojeny. 
 
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají nezměněna. 
 
 

Čl. 11 
Závěrečná ustanovení 

 
 
Tento Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ze dne 8. 2. 2017 byl 
schválen Zastupitelstvem města Litoměřice dne 12. 9. 2019, usnesením č. ……………  
a nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2019.  
 
 
 
V Litoměřicích dne …………………… 
 
 
 
 

………………………………… 
Mgr. Ladislav Chlupáč 

         starosta 
           



Město Litoměřice v rámci samostatné působnosti na základě § 84 odst. 2 písm. d) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 27 a násl. zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vydává 
dodatek č. 1 ke zřizovací listině Příspěvkové organizace Knihovna Karla Hynka Máchy 
v Litoměřicích.   
 

Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 
 
 

Čl. 1 
Úplný název zřizovatele  

 
 
Název:   Město Litoměřice 
Adresa:  Mírové náměstí 15/7, Litoměřice 
IČO:   00263958 
Zastoupené:  Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou 
(dále jen zřizovatel) 
 
 

Čl. 2 
Název, sídlo, IČO organizace 

 
 
Název organizace: Příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích 
Sídlo organizace: Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice 
Právní forma:  příspěvková organizace 
IČO:   00360627 
(dále jen organizace) 
 
 

Čl. 3 
Změnová ustanovení 

 
Článek 6 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele“ zřizovací listiny ze dne 25. 4. 2012 
(dále jen „zřizovací listina“) se ruší.  
Majetek ve vlastnictví zřizovatele, který byl předán příspěvkové organizaci k hospodaření 
(„svěřený majetek“) zřizovatel Smlouvou o bezúplatném převodu věcí movitých uzavřenou 
podle § 27 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bezúplatně převádí do vlastnictví příspěvkové 
organizace. 
Příspěvková organizace nebude mít od účinnosti tohoto Dodatku žádný svěřený majetek. 
 
V Článku 7 „Vymezení majetkových práv“ se zrušuje odst. 7.1. a další odstavce se číslují 
následně. Článek 7 zřizovací listiny se přečísluje na Článek 6 a další články se číslují 
následně. 
 
Znění odstavce 7.8. se mění takto a zároveň se přečísluje na odstavec 6.7.: 
6.7. Při vyřazení nebo prodeji přebytečného, neupotřebitelného nebo nepoužitelného 
majetku je ředitel povinen postupovat podle platné Směrnice určující vztahy a hospodaření 
příspěvkových organizací zřízených Městem Litoměřice. Výnosy z prodeje majetku ve 
vlastnictví organizace jsou zdrojem investičního fondu. 
 
 
 



Znění odstavce 7.9. se mění takto a zároveň se přečísluje na odstavec 6.8.: 
6.8. Organizace je povinna majetek ve vlastnictví chránit před ztrátou, poškozením, zničením 
či zavlečením, je povinna majetek pojistit a zajistit jeho pravidelné předepsané revize. 
S veškerým majetkem je povinna nakládat s péčí řádného hospodáře a splnit veškeré právní 
povinnosti, které jsou s držbou a provozováním majetku spojeny. 
 
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají nezměněna. 
 
 

Čl. 11 
Závěrečná ustanovení 

 
 
Tento Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ze dne 25. 4. 2012 byl 
schválen Zastupitelstvem města Litoměřice dne 12. 9. 2019, usnesením č. ……………  
a nabývá účinnosti dnem 1. 10.  2019.  
 
 
 
V Litoměřicích dne …………………… 
 
 
 
 

………………………………… 
Mgr. Ladislav Chlupáč 

         starosta 
           



Město Litoměřice v rámci samostatné působnosti na základě § 84 odst. 2 písm. d) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 27 a násl. zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, vydává dodatek č. 1 ke zřizovací listině Příspěvkové organizace Městská sportovní 
zařízení v Litoměřicích.  
 

Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 
 
 

Čl. 1 
Úplný název zřizovatele  

 
 
Název:   Město Litoměřice 
Adresa:  Mírové náměstí 15/7, Litoměřice 
IČO:   00263958 
Zastoupené:  Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou 
(dále jen zřizovatel) 
 
 

Čl. 2 
Název, sídlo, IČO organizace 

 
 
Název organizace: Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích 
Sídlo organizace: Zahradnická 215/28, Litoměřice 
Právní forma:  příspěvková organizace 
IČO:   70923477 
(dále jen organizace) 
 
 

Čl. 3 
Změnová ustanovení 

 
Článek 6 „Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele“ zřizovací listiny ze dne 25.04.2012 
(dále jen „zřizovací listina“) se ruší.  
Majetek ve vlastnictví zřizovatele, který byl předán příspěvkové organizaci k hospodaření 
(„svěřený majetek“) zřizovatel Smlouvou o bezúplatném převodu věcí movitých uzavřenou 
podle § 27 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bezúplatně převádí do vlastnictví příspěvkové 
organizace. 
Příspěvková organizace nebude mít od účinnosti tohoto Dodatku žádný svěřený majetek. 
 
V Článku 7 „Vymezení majetkových práv“ se zrušuje odst. 7.1. a další odstavce se číslují 
následně. Článek 7 zřizovací listiny se přečísluje na Článek 6 a další články se číslují 
následně. 
 
Znění odstavce 7.8. se mění takto a zároveň se přečísluje na odstavec 6.7.: 
6.7. Při vyřazení nebo prodeji přebytečného, neupotřebitelného nebo nepoužitelného 
majetku je ředitel povinen postupovat podle platné Směrnice určující vztahy a hospodaření 
příspěvkových organizací zřízených Městem Litoměřice. Výnosy z prodeje majetku ve 
vlastnictví organizace jsou zdrojem investičního fondu. 
 
 
 



Znění odstavce 7.9. se mění takto a zároveň se přečísluje na odstavec 6.8.: 
6.8. Organizace je povinna majetek ve vlastnictví chránit před ztrátou, poškozením, zničením 
či zavlečením, je povinna majetek pojistit a zajistit jeho pravidelné předepsané revize. 
S veškerým majetkem je povinna nakládat s péčí řádného hospodáře a splnit veškeré právní 
povinnosti, které jsou s držbou a provozováním majetku spojeny. 
 
Ostatní ustanovení zřizovací listiny zůstávají nezměněna. 
 
 

Čl. 11 
Závěrečná ustanovení 

 
 
Tento Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ze dne 25.04.2012 byl 
schválen Zastupitelstvem města Litoměřice dne 12.09.2019, usnesením č. ……………  
a nabývá účinnosti dnem 01.10.2019.  
 
 
 
V Litoměřicích dne …………………… 
 
 
 
 

………………………………… 
Mgr. Ladislav Chlupáč 

         starosta 
           



Operační program

Specifický cíl IROP

Číslo výzvy ŘO IROP

Číslo výzvy MAS

Opatření integrované strategie 

Podopatření integrované 

strategie

Druh výzvy 

Datum a čas vyhlášení výzvy 

MAS

Datum a čas zpřístupnění 

formuláře žádosti o podporu v 

MS2014+

Datum a čas zahájení příjmu 

žádostí o podporu v MS2014+

Datum a čas ukončení příjmu 

žádostí o podporu v MS2014+

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního 

potenciálu

Integrovaný regionální operační program

Z2.1 Zkvalitňování výuky ZŠ a celoživotního vzdělávání

17.6.19 8:00

Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou 

vynaloženy způsobilé výdaje. Datum zahájení realizace projektu může být stanoveno nejdříve na 1. 1. 2014, a to i v 

případě, že první právní úkon byl učiněn před tímto datem.

Datum ukončení realizace 

projektu
Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS 2014+.

Datum zahájení realizace 

projektu

MAS České středohoří jako nositel strategie komunitně vedeného

místního rozvoje „SCLLD pro území MAS České středohoří, z.s. 

na období 2014 – 2020“

vyhlašuje

10. výzvu k předkládání žádostí o podporu

z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem

„MAS České středohoří – IROP – "Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a 

celoživotní učení“

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 68 „ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A 

CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“

10

68. výzva IROP - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ 

PROJEKTY CLLD - SC 4.1

Identifikace výzvy

Termíny

31.12.2020

01.01.2014

24.9.19 12:00

N/R

17.6.19 8:00

Kolová
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Alokace výzvy MAS (CZV)

Míra podpory z Evropského 

fondu pro regionální rozvoj a 

státního rozpočtu pro projekt

Forma podpory

15 000 000,000 Kč

Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 % 

Státní rozpočet - 0 %

Podpora

Minimální a maximální výše 

celkových způsobilých výdajů 

projektu

minimální výše CZV na projekt 500 000 Kč

Typy podporovaných projektů

Podpořeny budou pouze projekty nezakládající veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování 

Evropské unie.

Zacílení podpory

Dotace – ex-post financování 

Podmínky veřejné podpory

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

- stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení 

inženýrských sítí

- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 

Sb.)

- nákup pozemků a staveb (nemovitostí)

- pořízení vybavení budov a učeben

- pořízení kompenzačních pomůcek

Podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity:

- mateřských škol podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných do školského 

rejstříku, všech zřizovatelů bez rozdílu (včetně mateřských škol určených pro vzdělávání dětí zaměstnanců),

- dětských skupin podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně 

souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 127/2015 Sb.,

- služeb péče o dítě nad tři roky věku (do doby zahájení školní docházky) v režimu mimoškolní výchovy a vzdělávání, 

pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti (volná živnost, obor činnosti 72) podle zákona č. 455/1991 Sb., 

živnostenský zákon,

- spolků zajišťujících péči o děti , předškolní vzdělávání dětí dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (např. lesní školky, 

mateřská centra, předškolní kluby).

Aktivita Infrastruktura základních škol

- stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení 

inženýrských sítí

- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 

Sb.)

- nákup pozemků a staveb (nemovitostí)

- pořízení vybavení budov a učeben

- pořízení kompenzačních pomůcek

- zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání podle zákona 

č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu 

vyhlášení výzvy MAS ve vazbě na:

- klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické

a řemeslné obory);

- budování bezbariérovosti škol;

- ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém se nachází sociálně vyloučená lokalita navíc rozšiřování 

kapacit kmenových učeben.

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

- přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro celoživotní vzdělávání

- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 

Sb.)

- nákup pozemků a staveb (nemovitostí)

- pořízení vybavení budov a učeben

- pořízení kompenzačních pomůcek

Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními 

technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

- Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo s Krajským akčním plánem 

vzdělávání.

maximální výše CZV na projekt 4 000 000 Kč
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1 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

2 Infrastruktura základních škol

3 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

4

5

Cílová skupina

Území realizace 
Území MAS České středohoří. Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD.

Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.

Společné pro všechny aktivity

- osoby sociálně vyloučené

- osoby ohrožené sociálním vyloučením

- osoby se speciálními vzdělávacími potřebami

- pedagogičtí pracovníci

- pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících

v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

- děti v předškolním vzdělávání

Aktivity Infrastruktura základních škol

- žáci (studenti)

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

- žáci (studenti)

- děti v předškolním vzdělávání

- pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících

v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže

- dospělí v dalším vzdělávání.

Společné pro všechny aktivity

- organizace zřizované nebo zakládané kraji

- obce

- organizace zřizované nebo zakládané obcemi

- nestátní neziskové organizace

- církve

- církevní organizace

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

- školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání

- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích

aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti

Aktivita Infrastruktura základních škol

- školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání

- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích

aktivit 

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

- školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního vzdělávání

- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit 

Společné pro všechny aktivity

5 00 00 - Počet podpořených vzdělávacích zařízení

5 00 01 - Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení

Podporované aktivity

Indikátory

Věcné zaměření

Typy podporovaných projektů

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

- stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení 

inženýrských sítí

- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 

Sb.)

- nákup pozemků a staveb (nemovitostí)

- pořízení vybavení budov a učeben

- pořízení kompenzačních pomůcek

Podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity:

- mateřských škol podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných do školského 

rejstříku, všech zřizovatelů bez rozdílu (včetně mateřských škol určených pro vzdělávání dětí zaměstnanců),

- dětských skupin podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně 

souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 127/2015 Sb.,

- služeb péče o dítě nad tři roky věku (do doby zahájení školní docházky) v režimu mimoškolní výchovy a vzdělávání, 

pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti (volná živnost, obor činnosti 72) podle zákona č. 455/1991 Sb., 

živnostenský zákon,

- spolků zajišťujících péči o děti , předškolní vzdělávání dětí dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (např. lesní školky, 

mateřská centra, předškolní kluby).

Aktivita Infrastruktura základních škol

- stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení 

inženýrských sítí

- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 

Sb.)

- nákup pozemků a staveb (nemovitostí)

- pořízení vybavení budov a učeben

- pořízení kompenzačních pomůcek

- zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání podle zákona 

č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu 

vyhlášení výzvy MAS ve vazbě na:

- klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické

a řemeslné obory);

- budování bezbariérovosti škol;

- ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém se nachází sociálně vyloučená lokalita navíc rozšiřování 

kapacit kmenových učeben.

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

- přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro celoživotní vzdělávání

- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 

Sb.)

- nákup pozemků a staveb (nemovitostí)

- pořízení vybavení budov a učeben

- pořízení kompenzačních pomůcek

Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními 

technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

- Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo s Krajským akčním plánem 

vzdělávání.

Oprávnění žadatelé
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Společné pro všechny aktivity 

1 Plná moc

2 Zadávací a výběrová řízení 

3 Doklady o právní subjektivitě

4 Výpis z rejstříku trestů - příloha zrušena

5 Studie proveditelnosti

6 Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu

7
Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující

územní řízení

8

Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas

s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva

nahrazující stavební povolení 

9 Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby

10 Položkový rozpočet stavby

11 Výpočet čistých jiných peněžních příjmů

12 Čestné prohlášení o skutečném majiteli

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 

13 Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení

14 Stanovisko Krajské hygienické stanice ke kapacitě školy

Aktivita Infrastruktura základních škol

13 Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení

Přílohy nad rámec výzvy ŘO IROP

15 Partnerská smlouva

Informace o křížovém 

financování

Žadatel se řídí do vydání právního aktu Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce integrovaných projektů 

pro výzvu č. 68 IROP ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy, tj. Obecnými pravidly (verze 1.12, platnost od 6.3.2019), 

Specifickými pravidly (verze 1.2, platnost od 3.5.2018). V době realizace, tj. od data vydání právního aktu, se příjemce řídí 

vždy aktuální verzí výše uvedených Pravidel.

Náležitosti žádosti o podporu

Povinné přílohy

Věcná způsobilost

Způsobilé výdaje

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrast

V případě požadavku na bodové zvýhodnění projektu požaduje MAS nad rámec povinných příloh uvedených se 

Specifických pravidelch výzvy ŘO IROP navíc doplnit do žádosti o podporu přílohu č. 15. Příloha slouží jako podklad pro 

věcné hodnocení projektu na MAS.

Bližší specifikace náležitostí u požadovaných příloh žádosti o dotaci je uvedena ve Specifických pravidlech výzvy č. 68 

(verze 1.2, platnost od 3.5.2018) IROP v kapitolách 3.1.4; 3.2.4; 3.4.4

1.1.2014 - 31.12.2020Časová způsobilost

Křížové financování není možné
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1
Příloha č. 1: Hodnotící kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti k Výzvě č. 10 MAS 

České středohoří

2 Příloha č. 2: Kritéria věcného hodnocení k Výzvě č. 10 MAS České středohoří

3 Příloha č. 3: Vzor partnerské smlouvy

4

5

6

7

8

9

10

11

https://www.mascs.cz/vyzvy/vyzvy-irop

Další specifika výzvy

Seznam příloh výzvy

Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese  https://mseu.mssf.cz

Žadatel se řídí do vydání rozhodnutí Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce integrovaných projektů 

pro výzvu č. 68 IROP ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy. V době realizace, tj. od data vydání rozhodnutí o dotaci, se 

příjemce řídí vždy aktuální verzí výše uvedených Pravidel. Stejně tak, na dalších místech výzvy MAS, pokud bude uváděn 

odkaz na Pravidla, bude odkazováno na verzi k datu vyhlášení výzvy MAS. Součástí projektu realizovaného s partnerem 

je nutné doložit Partnerskou smlouvu, ve které bude specifikováno zapojení partnera. 

Forma a způsob podání žádosti o 

podporu

Kontakty pro poskytování 

informací

Trnková Alena, administrativa@mascs.cz, 417 639 613; Ing. Bohumír Jasanský, reditel@mascs.cz

Odkaz na Obecná a Specifická 

pravidla výzvy ŘO IROP
http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Detaily-temat/CLLD

Další detaily výzvy

Provádění změn výzvy

Způsob hodnocení projektů

Projekty mohou vytvářet příjmy podle čl. 61 Obecného nařízení i příjmy mimo čl. 61 Obecného nařízení (tzv. jiné peněžní 

příjmy).

Kritéria pro hodnocení projektů

Příjmy projektu

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrast

V kolové výzvě nemůže nositel provádět změny uvedené v kapitole 2.2. Obecných pravidel, pokud to není vynuceno 

právními předpisy nebo změnou metodického prostředí. Viz. obecná pravidla výzvy č. 68 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A 

DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 2.4. 

Případné změny budou zveřejněny na webových stránkách MAS do dvou pracovních dnů po schválení.

viz Příloha: Hodnotící kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti k Výzvě č. 10 MAS České středohoří

Podrobný způsob hodnocení projektů je zveřejněn v Interních postupech MAS České středohoří - verze 2 

(www.mascs.cz). Proces hodnocení žádosti na MAS probíhá ve 2 krocích (fázích) a to „Kontrola formálních náležitostí a 

přijatelnosti“ a  „Věcné hodnocení“ . První krok provádí administrativní pracovník a projektový manažer IROP a vedoucí 

pracovník SCLLD.  Druhý krok provádí členové VK.  Po ukončení každé fáze hodnocení je žadatel informován o výsledku 

do 5 pracovních dnů administrativním pracovníkem a projektovým manažerem IROP prostřednictvím depeše MS2014+. 

Z jednání výběrové komise je vytvořen záznam z jednání obsahující seznam projektů a počet přidělených bodů. Po 

ukončení věcného hodnocení a všech přezkumů, provede Správní rada výběr projektů na základě dosaženého počtu 

bodů a výše alokace pro danou výzvu. V případě překročení alokace pro danou výzvu Správní rada určí náhradní projekty 

- projekty, které splnily podmínky věcného hodnocení, ale ve výzvě není dostatek finančních prostředků na jeho 

podporu – tzn., že Správní rada může určit max. 2 náhradní projekty v každé výzvě. Pro splnění věcného hodnocení musí 

projekt dosáhnout minimálně 50 % bodů z celkového dosažitelného bodového hodnocení tzn. 30 bodů. Každý žadatel 

může podat žádost o přezkum rozhodnutí proti výsledku dané části procesu hodnocení projektu. Žadatel, jehož žádost o 

podporu byla na základě kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí nebo věcného hodnocení MAS vyřazena, má 

možnost podat žádost o přezkum postupu MAS. Žádost o přezkum může podat žadatel  i po dokončeném věcném 

hodnocení, pokud není spokojený  s přiděleným počtem bodů.  Postup vyřízení žádosti o přezkum je detailně popsán v 

Interních postupech MAS České středohoří - verze 2, platnost od 1.12.2018 na webových stránkách MAS:

viz Příloha: Kritéria věcného hodnocení k Výzvě č. 10 MAS České středohoří
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Název poskytovatele IČ Adresa Identifikátor Druh sociální služby Číslo pověření Název služby - účel dotace Výše dotace

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské 

pomoci v Litoměřicích
46768041 Komenského 224, Terezín 2987242 Podpora samostatného bydlení 30

Podpora samostatného bydlení - Centrum 

sociálních služeb, Klobouk Diakonie
20 000,00   

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské 

pomoci v Litoměřicích
46768041 Liškova 1543/43, Litoměřice 4731306 Azylové domy 30 Domov pro matky s dětmi 40 000,00   

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské 

pomoci v Litoměřicích
46768041 Teplická 1, Litoměřice 4894760 Sociální rehabilitace 30 Sociální rehabilitace 25 000,00   

Diecézní charita Litoměřice 40229939 Kosmonautů 2022, Litoměřice 7429073 Odborné sociální poradenství 34
Poradenské centrum Litoměřice, Poradna pro 

osoby v zadluženosti
38 000,00   

Farní charita Litoměřice 46769382 Švermova 2099/16, Litoměřice 3403190 Pečovatelská služba 70 Pečovatelská služba 25 000,00   

Farní charita Litoměřice 46769382 Marie Pomocné 48, Litoměřice 2241142 Azylové domy 70
Středisko sociální prevence a humanitární pomoci 

– azylový dům
25 000,00   

Fokus Labe, z.ú. 44226586 Velká Krajská 47/7, Litoměřice 1015984 CDZ - sociální rehabilitace 73 CDZ - sociální rehabilitace 80 000,00   

CELKEM 253 000,00   

Příloha č. 1 - přehled subjektů, které obdrží dotaci v rámci programu Podpora sociálních služeb na rok 2019 - 2. kolo



Název poskytovatele IČ Adresa Identifikátor Druh sociální služby Číslo pověření Název služby - účel dotace Výše dotace

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské 

pomoci v Litoměřicích
46768041 Jindřichova 337, Děčín 7041080 Raná péče 30 Raná péče 0,00   

Fokus Labe, z.ú. 44226586 Velká Krajská 47/7, Litoměřice 9425002 Odborné sociální poradenství 73 Odborné sociální poradenství Litoměřice 0,00   

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

Sociálně aktivizační služby pro 

seniory a osoby se zdravotním 

postižením

73
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením
0,00   

Fokus Labe, z.ú. 44226586 Velká Krajská 47/7, Litoměřice 1657475 Sociální rehabilitace 73 Sociální rehabilitace Litoměřice 0,00   

CELKEM 0,00   

Příloha č. 2 - přehled subjektů, které neobdrží dotaci v rámci programu Podpora sociálních služeb na rok 2019 - 2. kolo
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SMLOUVA Č. SOC/000x/2019 O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA 

LITOMĚŘICE 

(dále jen „Smlouva“) 

k účelu dotace na „Podporu sociálních služeb – 2. kolo“ 

a to na období 1.1.2019 – 31.12.2019 

uzavřená podle § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a  

podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,  

ve znění pozdějších předpisů 

 

Město Litoměřice 

IČO: 00263958 

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

zastoupeno: místostarostou města Ing. Pavlem Grundem 

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

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

a 

jméno, příjmení/název organizace 

IČO: 

se sídlem: 

zastoupena:  

bankovní spojení:  

č. účtu:  

na straně druhé jako „příjemce dotace“ 

 

společně též jako smluvní strany 

 

uzavírají níže uvedeného dne tuto Smlouvu 

Článek I. 

Výše a způsob poskytnutí dotace 

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

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

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

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

č…/…/2019, ze dne ………2019, poskytuje ze svého rozpočtu na rok 2019 dotaci na 

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

(slovy: ………… korun českých). 
 

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

    

    

    

    

 

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

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

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

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

účet poskytovatele dotace. 

Článek II. 

Účel využití dotace 

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

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

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

zákona o sociálních službách. 

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

Litoměřice. 

3. Dotace je poskytnuta účelově na poskytování sociální služby poskytovatele 

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

z dotace lze hradit pouze osobní náklady pracovníků uvedených v § 115 odst. 1 

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

v sociálních službách, zdravotničtí pracovníci, pedagogičtí pracovníci, manželští a 

rodinní poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby). 

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

k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě 

sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2017-2019, vydané poskytovateli 

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

základě této Smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené 

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

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

veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného 

hospodářského zájmu (2012/21/EU). 

Článek III. 

Práva a povinnosti smluvních stran a vyúčtování dotace 

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

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

poskytnuta a to do 31.12.2019. 

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

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

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,  

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

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

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

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

Sb. Příjemce dotace má povinnost být způsobilým a registrovaným poskytovatelem 

sociální služby po celou dobu trvání této Smlouvy. 

4. Na žádost poskytovatele dotace bezodkladně písemně poskytnout požadované 

doplňující informace související s poskytovanou sociální službou. 

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

dotace. 

6. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.  
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7. Ke dni podpisu této Smlouvy doložit čestné prohlášení o bezdlužnosti a o tom, že 

příjemce dotace není v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v 

budoucnu, je příjemce dotace povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit 

poskytovateli dotace. Zahájení insolvenčního řízení je důvodem k odstoupení od 

Smlouvy ze strany poskytovatele dotace. 

8. Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách příjemce dotace jako jsou 

vlastnická práva, vstup do likvidace, přeměna právnické osoby, změna statutárního 

zástupce, změna názvu, bankovního spojení, sídla či doručovací adresy apod., a to do 

14 dnů ode dne, kdy tato skutečnost (změna) nastala. 

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

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

se zavazuje informovat veřejnost o činnostech podporovaných Městem Litoměřice.  

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

o poskytnuté dotaci na předepsaném formuláři. Finanční vypořádání dotace a 

závěrečnou zprávu je příjemce dotace povinen předložit v případě předčasného 

ukončení poskytování služby do dvou měsíců po ukončení poskytování služby, 

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

který byla dotace přiznána. Nedodržení termínu pro předložení finančního vypořádání 

dotace a závěrečné zprávy poskytovateli je důvodem pro nepřidělení dotace 

z programu na další rok. 

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

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

zejména že disponuje dostatečným technickým a personálním vybavením pro 

poskytování sociální služby a je držitelem příslušné registrace poskytovatele 

sociálních služeb. 

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

„Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zástupce potřebných k poskytnutí dotace a uzavření této Smlouvy je poskytovatel 

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

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

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

o ochraně osobních údajů - „GDPR“). 

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

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

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

Kontrola čerpání dotace 

1. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání dotace a v této 

souvislosti nahlížet do účetnictví příjemce. Příjemce dotace se tímto zavazuje vytvořit 

podmínky k provedení kontroly a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným 

k provádění kontroly a přijaté závěry kontroly respektovat. 

2. Příjemce dotace bere na vědomí, že monitoring realizace vybrané sociální služby 

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

zavazuje poskytovat pracovníkům tohoto odboru veškerou součinnost včetně 

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

na kterou byla dotace poskytnuta. 

3. Příjemce dotace je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 

ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

Příjemce dotace je tak povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 

zejména zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, příslušného 

finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů veřejné správy a vytvořit uvedeným 

osobám a orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu plnění této smlouvy a 

poskytnout jim součinnost. 

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

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

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

splnění.  

Článek V. 

Doba trvání smlouvy 

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vypořádání všech peněžitých 

nároků z této Smlouvy plynoucích. 

2. Smlouvu lze ukončit na základě:  

• písemné Dohody obou smluvních stran.  

Při ukončení Smlouvy Dohodou je příjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním 

převodem na účet poskytovatele dotace poskytnutou část dotace, která mu již byla 

vyplacena, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení 

Dohody podepsané oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany 

jinak. 

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

Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po 

proplacení dotace. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být 

uvedeny důvody jejího udělení.  

Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po 

měsíci, v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely 

této smlouvy však nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím 

doručení zmařil.  

3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce dotace stanovených touto 

Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí 

zejména pokud:  

a) příjemce dotace použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě, 
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b) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže 

uzavření této Smlouvy, 

c) příjemce dotace je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle 

zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,   

d) příjemce dotace změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace 

pro danou oblast podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,  

e) pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, 

provedení kontroly čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení 

příslušných účetních knih, příjmových a výdajových dokladů, jakož i další 

neposkytnutí potřebné součinnosti k provedení kontroly, 

f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace a nepředloží závěrečnou zprávu 

v termínech stanovených touto Smlouvou, 

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

neaktualizuje údaje o poskytované službě v elektronickém katalogu sociálních služeb 

poskytovatele 

h) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci). 

4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace 

nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení 

dotace, se příjemce dotace zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit 

bezhotovostním převodem na účet poskytovatele dotace uvedený v záhlaví této 

Smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 

5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce 

dotace vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení 

Smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.  

6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona  

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy 

musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku 

Smlouvy. 

7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související 

s poskytnutou dotací po dobu 10 let od ukončení čerpání dotace způsobem, který je 

v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1.1. 

roku následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.  

Článek VI. 

Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné 

použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace. 

2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost 

stanovená právními předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto 

Smlouvou. Za neoprávněné použití dotace se považuje porušení povinnosti příjemce 

dotace, ke kterému došlo před i po připsání peněžních prostředků na účet příjemce 

dotace a neprokáže-li příjemce dotace, jak byly tyto prostředky použity. 

3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých 

prostředků ve stanoveném termínu.  

4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za 

porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  

5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve 

lhůtě 1 měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost 

stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byla dotace 



Strana 6 (celkem 7) 

poskytnuta, nedodržel účel dotace nebo podmínky této Smlouvy, za kterých byla 

dotace poskytnuta, u nichž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, 

v jakém příjemce dotace vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení 

rozpočtové kázně.  

6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě  

v jím stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce 

dotace porušil méně závažnou podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace 

stanovil, že její nesplnění bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková 

částka dotace a jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém 

příjemce dotace provedl opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové 

kázně.  

7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení 

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

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

porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení rozpočtové 

kázně sčítají, nestanoví-li veřejnoprávní smlouva jinak.  

8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení 

s odvodem a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 

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

pozdějších předpisů. 

9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti 

příjemce dotace o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další 

období. 

Článek VII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí 

příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

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

znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  

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

správního řádu v přenesené působnosti Krajský úřad Ústeckého kraje. 

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

oprávněn postoupit na třetí osobu.  

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

obdrží poskytovatel dotace a příjemce dotace. 

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem 

jejich pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně 

nevýhodných podmínek. 

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

smluvních stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Rady nebo 

Zastupitelstva města Litoměřice. 

7. Veškerou komunikaci mezi smluvními stranami zajišťuje Odbor sociálních věcí  

a zdravotnictví, úsek komunitního plánování, Městského úřadu Litoměřice. 

8. Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb.,  

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné podmínky, 

jimiž uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání.  

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

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

účinnosti dnem zveřejněním této Smlouvy v ISRS.  

10. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto 

právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu 

zveřejní v ISRS. 

11. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto 

vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a 

uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují. 

 

V Litoměřicích dne: 

 

 Za poskytovatele: Za příjemce: 

………………………… ………………………… 

  xxx 

 místostarosta ředitel 
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Dotační program 

„Podpora sociálních služeb pro rok 2019 “ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  2 
 

Na základě usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. .  22/02/2018 ze dne 6. 12. 2018 vyhlašuje 

město Litoměřice výzvu pro poskytovatele sociálních služeb na předkládání žádostí o dotaci na rok 

2019. 

Účel dotace 

 

Dotaci lze poskytnout na financování základních druhů a forem sociálních služeb, v rozsahu 

stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb, jejichž výčet a charakteristiky 

jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném 

znění. Dotace se neposkytuje na zajištění fakultativních činností (viz §35 odst. 4 zákona o sociálních 

službách). Na poskytnutí dotace není právní nárok. 

V případě poskytnutí dotace mohou být finanční prostředky využity pouze na úhradu mzdových 

nákladů pracovníků uvedených v § 115 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

v platném znění. 

Zdůvodnění výzvy 

 

Podpora sociálních služeb ve městě Litoměřice vychází z potřeby udržení stávající sítě registrovaných 

sociálních služeb. Sociální služby saturují potřeby občanů, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci 

z důvodu věku, zdravotního stavu nebo jiné tíživé sociální situace.  

Předpokládaný objem alokovaných finančních prostředků pro rok 2019 je 6 000 000 Kč.  

 

Okruh oprávněných žadatelů 

 

O dotaci mohou žádat fyzické nebo právnické osoby s trvalým bydlištěm nebo sídlem na území ČR, 

které poskytují sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. 

Oprávněným žadatelem nejsou příspěvkové organizace zřízené městem Litoměřice.  

Žadatel může žádat o dotaci pouze na sociální službu, která je zařazena do Základní sítě sociálních 

služeb Ústeckého kraje a místem poskytování služby je území města Litoměřice. Žadatel doloží 

Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě 

sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2017-2019. 

Žadateli o dotaci nemohou být politické strany ani subjekty na politické strany napojené.  

Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti nesplacené závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Litoměřice 

nebo jeho příspěvkovým organizacím. 
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Přidělenou dotaci lze čerpat pouze po dobu stanovenou ve smlouvě, a to od 01.01.2019 do 

31.12.2019. 

Pokyny k vyplnění Žádosti o dotaci 

 

Žadatel je povinen zpracovat žádost na předepsaném formuláři v českém jazyce. Formulář obsahuje 

zejména povinné údaje podle § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění.  

Řádně vyplněná a statutárním zástupcem žadatele podepsaná Žádost se v papírové podobě 

odevzdává na podatelnu Městského úřadu Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, a to 

včetně všech příloh.  

V případě, že žadatel podává žádosti o dotaci na více služeb, vloží všechny své písemné žádosti  

do jedné obálky a přiloží povinné přílohy. V průvodním dopise uvede seznam všech přiložených 

žádostí.  Obálka musí být označena „Neotevírat - Podpora sociálních služeb 2019“ a v levém horním 

rohu musí být uveden žadatel o dotaci a počet žádostí. 

Povinné přílohy žádosti:  
- Příloha žádosti č. 1 – Zdroje financování služby. 

- Příloha žádosti č. 2 – Provozní a mzdové náklady služby – příloha má několik stran!!! 

- Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Zá-

kladní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2017 – 2019 (ověřená kopie, včetně 

příloh). 

- Doklad o právní subjektivitě žadatele (prostá kopie). 

- Doklad o volbě nebo jmenování statutárního zástupce (prostá kopie). 

- Potvrzení banky o zřízení účtu u peněžního ústavu nebo kopie smlouvy o založení běžného 

účtu u peněžního ústavu (prostá kopie). 

- Kopie rozhodnutí o registraci služby (prostá kopie). 

- Ceník služeb (v případě, že je služba poskytována za úplatu). 

- Smlouva o nájmu prostor, ve kterých je služba poskytována, případně jiný dokument o vlast-

nictví nebo užívání prostor (prostá kopie). 

 

Lhůta pro podání žádosti 

 

Zpracované žádosti o poskytnutí dotace se podávají v termínu od 15.01.2019 do 31.01.2019 pro první 

kolo a následně pro druhé kolo od 3.6. 2019 do 21.6. 2019. Žádosti doručené po uzavření výzvy 
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budou automaticky vyřazeny (pro žádosti doručované poštou není rozhodující datum razítka na 

obálce, ale datum a čas doručení žádosti vyhlašovateli výzvy). 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti 

 

Dotace jsou schvalovány Radou nebo Zastupitelstvem města Litoměřice podle výše dotace. 

Výsledky dotačního řízení budou zveřejněny na webových stránkách města Litoměřice nejpozději do: 
31.5.2019 – první kolo dotačního řízení  
30.9.2019 – druhé kolo dotačního řízení 

S úspěšným žadatelem uzavře vyhlašovatel výzvy Smlouvu o poskytnutí dotace. Žadatelé, kterým 

nebude dotace přiznána, budou vyrozuměni a bude jim sdělen důvod nevyhovění jejich žádosti.  

Podmínky pro poskytnutí dotace 

 

Žádost o dotaci musí být zpracována na předepsaném formuláři, vytištěna a podepsána žadatelem 

nebo jeho statutárním zástupcem, musí být úplná se všemi požadovanými náležitostmi (včetně 

příloh) a splňovat podmínky dotačního programu: 

- Žádost je odevzdána ve stanoveném termínu podávání žádostí. 

- Žadatel je oprávněn žádat o dotaci dle stanoveného okruhu žadatelů. 

Poskytnutím dotace přistoupí město Litoměřice k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti 

poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb.  

Finanční prostředky poskytnuté z veřejných zdrojů na základní činnosti konkrétní sociální služby, 

nesmí v součtu překročit výši vyrovnávací platby stanovené v pověření. Příjemci dotace zodpovídají 

za nepřekročení výše vyrovnávací platby. 

Město Litoměřice jakožto poskytovatel účelové dotace si vyhrazuje právo monitorovat organizace, 

které žádají o účelovou dotaci na poskytování sociálních služeb z rozpočtu města Litoměřice či 

organizace, se kterými byla uzavřena Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města 

Litoměřice. 

Kritéria pro hodnocení žádostí: 

 

Hodnotící proces začíná podáním žádosti v řádném termínu a končí rozhodnutím Rady nebo 

Zastupitelstva města Litoměřice o schválení výše dotace vybraným žadatelům. Všechny žádosti, které 

byly řádně doručeny se všemi náležitostmi a přílohami, budou dále hodnoceny:  
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1) Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti: 

Kontrolu formálních náležitostí, úplnosti a přijatelnosti povinných součástí žádosti provede pověřený 

pracovník Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Litoměřice. Město Litoměřice má právo vyzvat 

žadatele k opravě či doplnění žádosti včetně příloh do 30 dní od data ukončení přijmu žádostí. 

Nedoplnění nebo neopravení žádosti ve stanovené lhůtě je důvodem, aby nebyla žádost dále 

hodnocena a byla vyřazena. 

2) Hodnocení dle kritérií a doporučení výše dotace: 

Odborné hodnocení žádostí provedou pověření pracovníci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

MěÚ Litoměřice, kteří jsou zodpovědní za doporučení výše dotace. 

Základní kritéria pro hodnocení:  

- Předložená žádost je bez formálních nedostatků. 

- Služba vychází z cílů a návrhových opatření Komunitního plánu sociálních služeb (KPSS) města 
Litoměřice. 

- Žadatel se aktivně podílí na procesu KPSS. 

- Spolupráce poskytovatele služby s městem Litoměřice. 

- Vyhodnocení monitorování služby v průběhu předchozího roku.  

- Zkušenosti žadatele s prací s cílovou skupinou občanů. 

- Hodnocení obsahu a potřebnosti projektu poskytování sociální služby. 

- Hodnocení rozpočtové stránky projektu poskytování sociální služby. 

 

Maximální výše dotace je 20 % nákladů sociální služby, které žadatel předloží v Příloze č. 2 - 
Provozní a mzdové náklady služby.  

 

Kontrola nakládání s dotacemi 

Kontrola nakládání s dotacemi a kontrola vyúčtování přidělených dotací je prováděna 
pověřenými pracovníky města Litoměřice v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě (zákon o finanční kontrole). Finanční kontrolu čerpání dotace 
provádí útvar kontroly a interního auditu Města Litoměřice. 

Ověření kvality (monitoring) poskytování sociální služby provádí Odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví Městského úřadu Litoměřice. 

 

Povinnosti příjemců dotace 
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Povinnosti příjemců dotace jsou uvedeny ve Smlouvě o poskytnutí dotace a dále 
v příslušných právních předpisech. 

 

Závěrečná ustanovení 

 
Žadatelé o dotaci zodpovídají za pravdivost údajů obsažených v žádostech i poskytnutých dokladech. 
Při zjištění nesrovnalostí jsou žadatelé povinni tyto nesrovnalosti objasnit. Při zjištění zkreslených 
nebo nepravdivých údajů a také pokud žadatel nedostatečně objasní nesrovnalosti, je jeho žádost 
vyřazena z hodnocení. Rada města Litoměřice může v takovém případě dát Zastupitelstvu 
doporučení, aby žadatele pro daný rok vyloučilo z dotačního programu a pokud mu již byl příspěvek 
vyplacen, doporučí zastupitelstvu města požadovat jeho vrácení v plné výši.  
 
Na poskytnutí dotace není právní nárok. 

1. Vyhlašovatel má právo kdykoli zrušit dotační program a zastavit sběr žádostí. 
2. Vyhlašovatel má právo kdykoli doplnit informace týkající se sběru žádostí. 
3. Vyhlašovatel doporučuje žadatelům sledovat průběžně webové stránky města Litoměřice pro 

případné doplnění nebo změnu informací. 
 
Písemné dokumenty související s tímto vyhlášeným programem: 

• Vzor žádosti o dotaci. 

• Příloha žádosti č. 1 – Zdroje financování služby. 

• Příloha žádosti č. 2 – Provozní a mzdové náklady služby – příloha má několik stran!!! 

• Vzor Smlouvy o poskytnutí dotace. Formulář závěrečné zprávy 
 
Časový rámec dotačního programu: 

Dotační program nabývá účinnosti dnem vyhlášení programu 17.12.2018. 

Příjem žádostí o dotaci 1. kolo od 15.1.2019 do 31.1.2019. 

    2. kolo od 3.6. 2019 do 21.6. 2019 

Zveřejnění výsledků dotačního řízení 1. kolo do 31.5.2019. 

Zveřejnění výsledků dotačního řízení 2. kolo do 30.9.2019. 

Finanční vypořádání poskytnuté dotace do 15.02.2020.     
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Smlouva o budoucí kupní smlouvě 
 
 
 
 Město  Litoměřice, IČ: 00263958 
 se sídlem:  Mírové nám. 15/7 PSČ: 412 01, Litoměřice 

zastoupená: Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta 
            bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.19-1524-471/0100   
 
           (dále jen jako "Akcionář") na straně jedné 
 
 a 
 
 Severočeská vodárenská společnost a.s.  IČ: 490 99 469   
            se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ: 415 50 
            spisová značka: B 466 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
            zastoupená:  Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel 
            bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 711620257/0100   
 
            (dále jen jako "Společnost") na straně druhé  
 
      
 

UZAVŘELI  TUTO SMLOUVU O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUV Ě 
níže uvedeného dne, měsíce a roku: 

dle ust. § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění: 
 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. Akcionář jako investor realizoval stavbu vodního díla „Litom ěřice, Želetice, 

ul.Želetická, p.p.č .4843/1 tlaková kanalizace“  na veřejném prostranství, přičemž po 
dokončení díla se stal vlastníkem uvedené stavby (dále jen „Vodohospodářský 
majetek“ ). 

 
2. Akcionář a Společnost mají v úmyslu uzavřít dnešního dne vedle této smlouvy 

smlouvu o budoucí smlouvě o příplatku mimo základní kapitál (dále jen „Smlouva o 
budoucí smlouvě o příplatku“ ), v níž se Akcionář zaváže uzavřít se Společností 
smlouvu o příplatku mimo základní kapitál, jejímž předmětem bude závazek 
Akcionáře k poskytnutí peněžitého plnění Společnosti jako příplatku mimo základní 
kapitál Společnosti.  

 
Článek II. 

Předmět smlouvy 
 

1. Akcionář jako budoucí prodávající a Společnost jako budoucí kupující se touto 
smlouvou zavazují uzavřít na základě písemné výzvy druhé smluvní strany smlouvu, 
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Společnost a to s obsahovými náležitostmi a ve formě odpovídající návrhu kupní 
smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“ ). 

 
2. Společnost je oprávněna vyzvat Akcionáře k uzavření Kupní smlouvy ve lhůtě 90-ti 

kalendářních dnů od splnění všech odkládacích podmínek uvedených v čl. III. této 
smlouvy. Akcionář je oprávněn a povinen vyzvat Společnost k uzavření Kupní 
smlouvy ve lhůtě 90-ti kalendářních dnů od splnění všech odkládacích podmínek 
uvedených v čl. III. této smlouvy. Nedoručí-li žádná ze stran druhé smluvní straně 
písemnou výzvu k uzavření Kupní smlouvy v uvedené lhůtě, závazek smluvních stran 
uzavřít Kupní smlouvu podle odst. 1. zaniká.  
 

3. Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem vyhotoveným soudním znalcem 
v oboru oceňování a odhady nemovitostí a bude činit celou částku stanovenou 
znaleckým posudkem. V případě, že by kupní cena podle znaleckého posudku byla 
nižší než záloha na kupní cenu podle odst.4), tzn. nižší než částka 1 864 800,-Kč, bude 
kupní cena činit částku 1 864 800,-Kč. 

 
4. Společnost se zavazuje před uzavřením Kupní smlouvy poskytnout Akcionáři zálohu 

na kupní cenu za Vodohospodářský majetek převáděný Kupní smlouvou ve výši          
1 864 800,-Kč. Po nabytí účinnosti této smlouvy vystaví Akcionář (Budoucí 
prodávající) zálohovou fakturu (proforma fakturu) na základě vystavených faktur 
zhotovitele v alikvotní výši v poměru FP a realizačních nákladů. Přílohou zálohové 
faktury bude rekapitulace faktur zhotovitele včetně jejich kopií a kopií krycích listů 
zjišťovacích protokolů k jednotlivým fakturám zhotovitele. Splatnost zálohových 
faktur je do 30 kalendářních dnů od jejich předložení a odsouhlasení (dále jen 
„Záloha“ ).  

 
5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že pohledávka Akcionáře                

za Společností k úhradě zůstatku kupní ceny (tj. kupní ceny snížené o zaplacenou 
Zálohu) za převod Vodohospodářského majetku podle Kupní smlouvy bude 
započitatelná proti pohledávce Společnosti za Akcionářem na poskytnutí peněžitého 
příplatku mimo základní kapitál podle Smlouvy o příplatku.  

 
6. Akcionář je povinen zajistit pro účely uzavření Kupní smlouvy vydání všech 

pravomocných rozhodnutí vyžadovaných platnými právními předpisy nezbytných 
k realizaci staveb, které tvoří Vodohospodářský majetek a k prodeji 
Vodohospodářského majetku, zejména kolaudační rozhodnutí, rozhodnutí příslušného 
katastrálního úřadu o vkladu práva odpovídajícího služebnosti inženýrské sítě 
(služebnost inženýrské sítě je jedním z věcných břemen dle oddílu 2, pododdíl 4, 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) ve prospěch budoucího 
vlastníka vodního díla (Společnosti), které je součástí prodávaného 
Vodohospodářského majetku, uloženého na pozemku jiných vlastníků, a to i na 
pozemku Akcionáře, včetně příslušných geometrických plánů. 
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Odkládací podmínky  

 
1. Závazek smluvních stran k uzavření Kupní smlouvy podle čl. II. této smlouvy a 

oprávnění každé ze smluvních stran vyzvat druhou smluvní stranu k uzavření Kupní 
smlouvy jsou podmíněny splněním následujících odkládacích podmínek: 

 
(a)  Akcionáři bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o povolení užívat každé vodní 

dílo, které je součástí Vodohospodářského majetku; 
 
(b) Akcionář splnil veškeré podmínky, které vyžaduje zákon č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s prodejem 
Vodohospodářského majetku; 

 
(c) Společnost uhradila Akcionáři Zálohu podle čl. II. odst. 4. této smlouvy; 
 
(d)    

 
 
 

Článek IV. 
Lhůta k uzavření Kupní smlouvy 

 
Smluvní strana je povinna uzavřít s druhou smluvní stranou Kupní smlouvu ve lhůtě 90 
kalendářních dnů od doručení písemné výzvy druhé smluvní strany k uzavření Kupní smlouvy 
v souladu s podmínkami této smlouvy. 
 

Článek V. 
Odstoupení od smlouvy 

 
1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy, jestliže  
 

(a) Nedojde ke splnění všech odkládacích podmínek uvedených v čl. III. této 
smlouvy do 31.12.2029; 

 
(b) Je druhá strana v prodlení s plněním své povinnosti uzavřít Kupní smlouvu ve 

lhůtě uvedené v čl. IV. této smlouvy poté, co byla k uzavření Kupní smlouvy 
vyzvána v souladu s podmínkami této smlouvy. 

 
2. Společnost je oprávněna odstoupit od této smlouvy jestliže:  
 
 

(a) Akcionář nedodrží technické parametry realizace staveb tvořících 
Vodohospodářský majetek dle příslušné dokumentace pro stavební povolení;  

 
(b) Akcionář nedoloží Společnosti nejpozději v den uzavření Kupní smlouvy 

ověřené kopie pravomocných rozhodnutí uvedených v čl. II odst. 6 této 
smlouvy. 

 

Odstraněno: Proběhlo závěrečné vyhodnocení akce dle podmínek, 
za nichž byla Akcionáři poskytnuta dotace z veřejných zdrojů za 
účelem realizace staveb či některé ze staveb, které jsou součástí 
Vodohospodářského majetku;

Odstraněno: <#>Akcionář získal s ohledem na podmínky 
poskytnuté dotace všechny potřebné souhlasy od poskytovatele 
dotace nebo jiných k tomu příslušných orgánů k převodu vlastnictví 
Vodohospodářského majetku nebo jeho části; a¶

Odstraněno: <#>Uplynula lhůta, ve které podle podmínek 
poskytnuté dotace nebyl Akcionář oprávněn prodat Vodohospodářský 
majetek nebo jeho část.¶

Odstraněno: <#>Akcionář použije Společností uhrazenou Zálohu 
nebo její část na jiný účel, než na financování realizace staveb 
tvořících Vodohospodářský majetek;¶
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s plněním své povinnosti uhradit Akcionáři Zálohu podle čl. II. odst. 4 této smlouvy 
po dobu delší než 90 kalendářních dnů. 
 

Článek VI. 
Smluvní pokuty 

 
1. Jestliže některá ze stran poruší kteroukoli svou povinnost podle této smlouvy 

způsobem, který zakládá právo druhé smluvní strany na odstoupení od této smlouvy 
v souladu s podmínkami čl. V. této smlouvy, je povinna zaplatit druhé straně smluvní 
pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ takového porušení, a to bez 
ohledu na to, zda druhá strana využije svého práva odstoupit od této smlouvy. 

 
2. Smluvní pokuta podle odst. 1 je splatná do 30-ti kalendářních dnů od doručení 

písemné výzvy oprávněné smluvní strany k zaplacení smluvní pokuty porušující 
straně.          
 

3. Odstoupení od smlouvy nikterak neomezuje případnou náhradu škody vzniklou 
z porušení jakékoliv povinnosti podle této smlouvy.                 

 
Článek VII. 

Účinnost smlouvy a registr smluv  
 

1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že Společnost zašle v 
souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy 
její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Akcionář může smlouvu 
zveřejnit za předpokladu, že Společnost umožní plnění práv a povinností dle 
následujícího odstavce. 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 
odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při 
postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní 
údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat 
anonymizaci.  

 
3. Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv. 

 
4. V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného 

v čl. IX. platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku 
obdobně.  

 
5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky 

pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě 
nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

 
Článek VIII. 

Ochrana osobních údajů 
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Odstraněno: Litoměřice, Želetice, ul.Želetická, p.p.č .4843/1 
tlaková kanalizace

Odstraněno: LT 060 087

Odstraněno: K/2019IIVBA1. Smluvní strany berou na vědomí, že každá z nich může v roli správce zpracovávat osobní 
údaje fyzických osob vystupujících na straně druhé smluvní strany (identifikační a 
kontaktní údaje) a případně dalších osob zapojených na plnění této Smlouvy jakožto 
subjektů údajů, a to pro následující účely: 

1.1 uzavírání a plnění Smlouvy; 
1.2 vnitřní administrativní potřeby správce; 
1.3 ochrana majetku a osob správce; 
1.4 ochrana právních nároků správce; 
1.5 tvorba statistik a evidencí správce; 
1.6 plnění zákonných povinností správce.  
 

2.  Právními základy pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:  
2.1 oprávněný zájem správce na plnění uzavřených smluv (pro účel dle 

bodu 1.1 výše);  
2.2 oprávněný zájem správce na evidenci uzavřených smluv (pro účel dle 

bodu 1.2 výše), ochraně jeho majetku, zaměstnanců a třetích osob (pro 
účel dle bodu 1.3 výše), ochraně právních nároků správce (pro účel dle 
bodu 1.4 výše) a na tvorbě statistik a evidencí správce (pro účel dle 
bodu 1.5 výše);  

2.3 plnění zákonných povinností správce, zejména z oblasti daňové a účetní 
(pro účel dle bodu 1.6 výše).  

 
3. Osobní údaje budou zpracovávány pro účel dle bodu 1.1 výše po dobu účinnosti Smlouvy, 

pro účely dle bodů 1.2 až 1.5 výše po dobu nejdéle 16 let po ukončení účinnosti Smlouvy a 
pro účel dle bodu 1.6 výše po dobu plnění příslušných zákonných povinností.   
 

4. Subjekty údajů jsou oprávněny:  
4.1 požadovat přístup k jeho osobním údajům;  
4.2  požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů; 
4.3 požadovat omezení zpracování osobních údajů; 
4.4 požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;  
4.5 vznést námitku proti zpracování osobních údajů; 
4.6 využít práva na přenositelnost osobních údajů; a 
4.7 využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro 

ochranu osobních údajů. 
 

Článek IX. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva a Smlouva o budoucí smlouvě o příplatku jsou ve smyslu ustanovení       

§ 1727 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, smlouvami na sobě 
vzájemně závislými. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma 
smluvními stranami za podmínky, že téhož dne dojde k podpisu Smlouvy o budoucí 
smlouvě o příplatku oběma smluvními stranami. Zánik Smlouvy o budoucí smlouvě o 
příplatku jiným způsobem než splněním nebo způsobem nahrazujícím splnění 
způsobuje zánik této smlouvy. 

 
2. Společnost prohlašuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se Zásadami pro 

nabývání vodohospodářského majetku od akcionářů Společnosti schválenými 
představenstvem Společnosti dne 25.7.2007. 
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Odstraněno: Litoměřice, Želetice, ul.Želetická, p.p.č .4843/1 
tlaková kanalizace

Odstraněno: LT 060 087

Odstraněno: K/2019IIVBA 
3. Akcionář prohlašuje, že uzavření této smlouvy bylo projednáno a schváleno k tomu 

příslušným orgánem Akcionáře zastupitelstvem města dne 11.11.1111 č.usnesení XX, 
což dokládá ověřenou kopií příslušného usnesení, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

 
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu; 

akcionáři náleží 1  vyhotovení a společnosti  3  vyhotovení smlouvy. 
 

5. Stanou-li se některá ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatnými, nebo 
pokud by některé ustanovení této smlouvy chybělo, není tím platnost ostatních 
ustanovení dotčena. Namísto neplatného ustanovení sjednají smluvní strany takové 
platné ustanovení, které bude odpovídat smyslu a účelu neplatného ustanovení. 

 
6. Veškeré písemnosti doručované smluvními stranami podle této smlouvy se doručují na 

adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.  
 

7. Tato smlouva může být změněna či zrušena pouze formou oboustranně 
odsouhlasených, písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami. 

 
Přílohy:    
 

1. Návrh Kupní smlouvy 
2. Návrh Dohody o započtení pohledávek 
3. Kopie usnesení zastupitelstva 

 
Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily, souhlasí s ní a na 
důkaz toho níže připojují své vlastnoruční podpisy.   
 
 
 
Litoměřice dne     Teplice dne 
 
Akcionář:       Společnost:   
 
 
 
____________________________ _________________________________ 
Mgr. Ladislav Chlupáč  Ing. Bronislav Špičák 
starosta generální ředitel 
Město Litoměřice Severočeská vodárenská společnost a.s. 
 
Příloha č.1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě 
 
 
 

Kupní smlouva 
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Odstraněno: Litoměřice, Želetice, ul.Želetická, p.p.č .4843/1 
tlaková kanalizace

Odstraněno: LT 060 087

Odstraněno: K/2019IIVBAMěsto  Litoměřice, IČ: 00263958 
 se sídlem:  Mírové nám. 15/7 PSČ: 412 01, Litoměřice 

zastoupená: Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta 
            bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.19-1524-471/0100   
 
            (dále jen jako "Prodávající") na straně jedné 
 
 a 
 
 Severočeská vodárenská společnost a.s.  IČ: 490 99 469   
            se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ: 415 50 
            spisová značka: B 466 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
            zastoupená:  Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel 
            bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 711620257/0100   
 
            (dále jen jako "Kupující ") na straně druhé  
 
 
 

UZAVŘELI  TUTO KUPNÍ SMLOUVU  
níže uvedeného dne, měsíce a roku: 
dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanský zákoník, v platném znění: 
 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. Prodávající je vlastníkem stavby „Litom ěřice, Želetice, ul.Želetická, p.p.č .4843/1 

tlaková kanalizace“, tj. kanalizace o celkové délce 907,63 m (dále jen 
„Vodohospodářský majetek“), přičemž na základě rozhodnutí o povolení k trvalému 
užívání č.j. _________ ze dne _______, které vydal _____________ a které nabylo 
právní moci dne __________, je Vodohospodářský majetek provozuschopný. Zápis o 
předání a převzetí stavby obsahující podrobnější popis Vodohospodářského majetku 
tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

 
2. Prodávající uzavře s Kupujícím současně smlouvu o peněžitém příplatku mimo 

základní kapitál společnosti (dále jen „Smlouva o příplatku“ ), v níž se Prodávající 
zaváže k peněžitému plnění Kupujícímu jako příplatku mimo základní kapitál 
Kupujícího ve výši _________,-Kč (dále jen (dále jen "Peněžitý příplatek"). 

 
 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

 
Prodávající se zavazuje touto kupní smlouvou Vodohospodářský majetek Kupujícímu        
patřící mu vlastnickým právem,  a to s veškerými součástmi a příslušenstvím a            
se všemi právy a povinnostmi, jimiž ho vlastnil, užíval nebo k tomu byl oprávněn, 
odevzdat Kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu, a Kupující se 
zavazuje, že od Prodávajícího Vodohospodářský majetek převezme do svého 
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Odstraněno: Litoměřice, Želetice, ul.Želetická, p.p.č .4843/1 
tlaková kanalizace

Odstraněno: LT 060 087

Odstraněno: K/2019IIVBAvlastnictví a zaplatí Prodávajícímu za Vodohospodářský majetek kupní cenu, a to ve 
výši  __________,-Kč (slovy: ___________ korun českých) (dále jen „Kupní cena“). 
Kupní cena byla stanovena znaleckým posudkem číslo : ______, zpracovaným 
__________, _________, ___________ . 

 
Článek III. 

Úhrada kupní ceny  
 

1. Smluvní strany potvrzují, že Kupující uhradil prodávajícímu část Kupní ceny ve výši              
_____,- Kč jako zálohu před uzavřením této smlouvy. 

 
2. Zůstatek Kupní ceny ve výši _______,- Kč uhradí Kupující Prodávajícímu ve lhůtě           

30-ti kalendářních dnů od uzavření této smlouvy. 
 

3. Smluvní strany souhlasí s tím, že Prodávající je oprávněn svou pohledávku za 
Kupujícím na poskytnutí zůstatku Kupní ceny podle odst. 2 započíst proti pohledávce 
Kupujícího za Prodávajícím na zaplacení Peněžitého příplatku, která Kupujícímu 
vznikne na základě Smlouvy o příplatku.     

      
Článek IV. 

Smluvní pokuta  
 

Pro případ prodlení kupujícího se splacením zůstatku Kupní ceny podle čl. III. odst. 2  
této smlouvy se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,05% denně 
z dlužné částky, která je splatná do 30-ti dnů ode dne doručení písemného vyúčtování 
smluvní pokuty Prodávajícím Kupujícímu.  

 
Článek V. 

Účinnost smlouvy a registr smluv  
 

1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že kupující zašle v 
souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy 
její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Prodávající může smlouvu 
zveřejnit za předpokladu, že kupujícímu umožní plnění práv a povinností dle 
následujícího odstavce. 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 
odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při 
postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní 
údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat 
anonymizaci.  

 
3. Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv. 

 
4. V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného 

v čl. VII. platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku 
obdobně.  
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Odstraněno: Litoměřice, Želetice, ul.Želetická, p.p.č .4843/1 
tlaková kanalizace

Odstraněno: LT 060 087

Odstraněno: K/2019IIVBA5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky 
pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě 
nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

 
Článek VI. 

Ochrana osobních údajů 
 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že každá z nich může v roli správce zpracovávat osobní 
údaje fyzických osob vystupujících na straně druhé smluvní strany (identifikační a kontaktní 
údaje) a případně dalších osob zapojených na plnění této Smlouvy jakožto subjektů údajů, a to 
pro následující účely: 

1.1 uzavírání a plnění Smlouvy; 
1.2 vnitřní administrativní potřeby správce; 
1.3 ochrana majetku a osob správce; 
1.4 ochrana právních nároků správce; 
1.5 tvorba statistik a evidencí správce; 
1.6 plnění zákonných povinností správce.  
 

2. Právními základy pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:  
2.1 oprávněný zájem správce na plnění uzavřených smluv (pro účel dle 

bodu 1.1 výše);  
2.2 oprávněný zájem správce na evidenci uzavřených smluv (pro účel dle 

bodu 1.2 výše), ochraně jeho majetku, zaměstnanců a třetích osob (pro 
účel dle bodu 1.3 výše), ochraně právních nároků správce (pro účel dle 
bodu 1.4 výše) a na tvorbě statistik a evidencí správce (pro účel dle 
bodu 1.5 výše);  

2.3 plnění zákonných povinností správce, zejména z oblasti daňové a účetní 
(pro účel dle bodu 1.6 výše).  

 
3. Osobní údaje budou zpracovávány pro účel dle bodu 1.1 výše po dobu účinnosti Smlouvy, 

pro účely dle bodů 1.2 až 1.5 výše po dobu nejdéle 16 let po ukončení účinnosti Smlouvy a 
pro účel dle bodu 1.6 výše po dobu plnění příslušných zákonných povinností.   

 
4. Subjekty údajů jsou oprávněny:  

4.1 požadovat přístup k jeho osobním údajům;  
4.2  požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů; 
4.3 požadovat omezení zpracování osobních údajů; 
4.4 požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;  
4.5 vznést námitku proti zpracování osobních údajů; 
4.6 využít práva na přenositelnost osobních údajů; a 
4.7 využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro 

ochranu osobních údajů. 
 

Článek VII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 
2. Prodávající prohlašuje, že uzavření této smlouvy bylo projednáno a schváleno k tomu 

příslušným orgánem Prodávajícího zastupitelstvem města dne __.__.____, č.usnesení 
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Odstraněno: Litoměřice, Želetice, ul.Želetická, p.p.č .4843/1 
tlaková kanalizace

Odstraněno: LT 060 087

Odstraněno: K/2019IIVBA______, což dokládá ověřenou kopií příslušného usnesení, která tvoří přílohu této 
smlouvy. 

 
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu; 

Prodávajícímu náleží 1  vyhotovení a Kupujícímu  3  vyhotovení smlouvy. 
 

4. Stanou-li se některá ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatnými, nebo 
pokud by některé ustanovení této smlouvy chybělo, není tím platnost ostatních 
ustanovení dotčena. Namísto neplatného ustanovení sjednají smluvní strany takové 
platné ustanovení, které bude odpovídat smyslu a účelu neplatného ustanovení. 

 
5. Veškeré písemnosti doručované smluvními stranami podle této smlouvy se doručují na 

adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.  
 

6. Tato smlouva může být změněna či zrušena pouze formou oboustranně 
odsouhlasených, písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami. 

 
Přílohy: 
 
1. Zápis o předání a převzetí stavby 
 
2.  Kopie usnesení zastupitelstva  
 
Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily, souhlasí s ní a na 
důkaz toho níže připojují své vlastnoruční podpisy.   
 
Litoměřice dne __.__. ____     Teplice dne __.__. ____ 
 
Prodávající:       Kupující:   
 
____________________________ _________________________________ 
Mgr. Ladislav Chlupáč  Ing. Bronislav Špičák 
starosta generální ředitel 
Město Litoměřice Severočeská vodárenská společnost a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                         
Severočeská vodárenská společnost 

akciová společnost 
Přítkovská 1689, Teplice 415 50 

IČO 49 09 94 69 
( přejímací organizace ) 

 

 
Zápis 

o předání a převzetí stavby 
 ( nebo její dokončené části ) 

do majetku 
 

 

   č.j.dle SK  55/2015 
 
 
číslo stavby :   LT 060 087 
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Odstraněno: Litoměřice, Želetice, ul.Želetická, p.p.č .4843/1 
tlaková kanalizace

Odstraněno: LT 060 087

Odstraněno: K/2019IIVBADatum převzetí : 
       Viz.Smlouva                        
 

Název stavby :      
Litom ěřice, Želetice, ul.Želetická, p.p.č .4843/1 tlaková kanalizace 

Popis :       
               
Kanalizace:   
Výstavba tlakové kanalizace v rovinatém terénu lokality Želetice v celkovém rozsahu 907,63 m, z toho tlaková  
PE DN/OD 110 mm v délce 583,23 a tlaková PE DN/OD 90 mm v délce 162,1 m a PE DN/OD 63 mm v délce 162,30 
m. Hlavní tlaková větev V10 je připojena – zaústěna do gravitační kanalizace v místě stávající revizní šachty ID č. 
16917 těsně před čerpací stanicí č.6 Mlékojedy.  

výtlak V10 745,33 

Polyetylen 745,33 

110 583,23 

90 162,1 

výtlak V10-1 6,27 

Polyetylen 6,27 

63 6,2  

výtlak V10-2 116,08 

Polyetylen 116,08 

63 116,08 

výtlak V10-3 39,95 

Polyetylen 39,95 

63 39,95 

Celkový součet 907,63 
 
(Poznámka :  Od rozvětvení odbočných řadů k DČJ (domovním čerpacím jímkám) byly realizovány kanalizační 
přípojky z materiálu PE, blíže neurčených profilů v celkové sumě  277, 87 m, není předmětem nájmu.)   
Součástí předmětu převzetí nejsou tlakové kanalizační přípojky a DČSOV. 
Součástí předmětu převzetí nejsou kanalizační přípojky.  
Katastrální území:    ________  _________ 
 
Kapacity získané : 
                                                                                                
                 ______________     _____ m       
                 ______                     __ ks 
 
 
Dosavadní vlastník : 
                                                        Město  Litoměřice, IČ: 00263958 
                                                                                                                                                                        
 
                                                
Povolení stavby:       Městský úřad Litoměřice - OŽP          dne   27.8.2015    č.j. 0056262/15/ŽP/Jba  
 
     
Kolaudace :              _____________                                    dne   ________    č.j. ______________  
 
 
Vklad do katastru nemovitostí ( dosavadní vlastník ) : 
 
 
Vklad věcných břemen ( dosavadní vlastník ) : 
 
 
Soupis vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí stavby nebránících užívání : 
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Odstraněno: Litoměřice, Želetice, ul.Želetická, p.p.č .4843/1 
tlaková kanalizace

Odstraněno: LT 060 087

Odstraněno: K/2019IIVBA 
          
 
Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění vad a nedodělků : 
 
 
Další ujednání : 
             
                                            
 
 
 
Projektová dokumentace skutečného provedení díla včetně geometrického zaměření v souřadnicích a listinných 
dokladů je archivována u provozovatele SčVK, a.s.                                                                                                                         
Projektant:  LEN-servis- "TM 
Zhotovitel stavby:  
Záruční doba končí dnem: __________ 
 
 
Pořizovací cena majetku dle kupní smlouvy 
 
 

 
Kč        ___________,- 
     

 
Zástupci vlastníka odevzdávají a zástupci přejímající organizace přejímají dílo nebo vyjmenované objekty díla podle 
ustanovení příslušných zákonů. 
 
 
Účastníci řízení 
 

  
Jméno a příjmení                                                       

 
Funkce 

 

 
Razítko a podpis 

 
Předávající  

 
 
Přejímající         
organizace 
SVS a.s. 

 
 

Provozovatel 
SčVK    
 

 
_______________ 
 
 
  
________________ 
 
 
   
_________________ 
 
 
 

 
___________ 
 
 
  
 
provozní inspektor 
 
 
  
manažer ÚTPČ  
 
 

 

 
Tento Zápis je přílohou č.1 příslušné smlouvy a je její nedílnou součástí. 

Zpracoval: 

 
 

 
Smlouva o budoucí smlouvě o příplatku mimo základní kapitál 
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Odstraněno: Litoměřice, Želetice, ul.Želetická, p.p.č .4843/1 
tlaková kanalizace

Odstraněno: LT 060 087

Odstraněno: K/2019IIVBA 
 
 
 Město  Litoměřice, IČ: 00263958 
 se sídlem:  Mírové nám. 15/7 PSČ: 412 01, Litoměřice 

zastoupená: Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta 
            bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.19-1524-471/0100   
 
            (dále jen jako "Akcionář") na straně jedné 
 
 a 
 
 Severočeská vodárenská společnost a.s.  IČ: 490 99 469   
            se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ: 415 50 
            spisová značka: B 466 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
            zastoupená:  Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel 
            bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 711620257/0100   
 
            (dále jen jako "Společnost") na straně druhé  
 
 
 

UZAVŘELI  TUTO SMLOUVU O BUDOUCÍ SMLOUV Ě O PŘÍPLATKU MIMO ZÁKLADNÍ KAPITÁL  
níže uvedeného dne, měsíce a roku: 

dle ust. § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění: 
 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. Akcionář a Společnost mají v úmyslu uzavřít dnešního dne vedle této smlouvy 

Smlouvou o budoucí kupní smlouvě (dále jen „Smlouva o budoucí kupní smlouvě“ ), 
v níž se Akcionář a Společnost zavážou uzavřít kupní smlouvu, jejímž předmětem 
bude převod vodohospodářského majetku z Akcionáře na Společnost (dále jen 
„Kupní smlouva“ ).  

 
2. V souladu s podmínkami Smlouvy o budoucí kupní smlouvě má Společnost 

poskytnout Akcionáři před uzavřením Kupní smlouvy zálohu na kupní cenu za převod 
vodohospodářského majetku ve výši 1 864 800,-Kč (dále jen „Záloha“ ). 

 
Článek II. 

Předmět smlouvy 
 

1. Akcionář se touto smlouvou zavazuje uzavřít na základě písemné výzvy Společnosti 
se Společností smlouvu, jejímž předmětem bude závazek Akcionáře k poskytnutí 
peněžitého plnění do Společnosti jako příplatku mimo základní kapitál Společnosti 
(dále jen "Peněžitý příplatek"), a to s obsahovými náležitostmi a ve formě 
odpovídající návrhu smlouvy o peněžitém příplatku mimo základní kapitál, který tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „Smlouva o příplatku“ ). 
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Odstraněno: Litoměřice, Želetice, ul.Želetická, p.p.č .4843/1 
tlaková kanalizace

Odstraněno: LT 060 087

Odstraněno: K/2019IIVBA2. Společnost je oprávněna vyzvat Akcionáře k uzavření Smlouvy o příplatku ve lhůtě        
90-ti kalendářních dnů od splnění všech odkládacích podmínek uvedených v čl. III. 
této smlouvy. Nedoručí-li společnost Akcionáři písemnou výzvu k uzavření Smlouvy 
o příplatku v uvedené lhůtě, závazek Akcionáře uzavřít Smlouvu o příplatku podle 
odst. 1. zaniká.  

 
3. Výše Peněžitého příplatku ve Smlouvě o příplatku bude určena jako rozdíl výše kupní 

ceny za převod vodohospodářského majetku uvedené v Kupní smlouvě a výše Zálohy 
uhrazené Společností Akcionáři před uzavřením Kupní smlouvy. Bude-li Kupní cena 
podle Kupní smlouvy rovna Záloze, která byla Společností uhrazena Akcionáři, není 
Akcionář povinen uhradit příplatek mimo základní kapitál a tato smlouva pozbývá své 
účinnosti. 

 
4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že pohledávka Společnosti za 

Akcionářem na poskytnutého Peněžitého příplatku podle Smlouvy o příplatku bude 
započitatelná proti pohledávce Akcionáře za Společností na zaplacení zůstatku kupní 
ceny (tedy kupní ceny snížené o zaplacenou Zálohu) za převod vodohospodářského 
majetku podle Kupní smlouvy.  

 
Článek III. 

Odkládací podmínka  
 

1. Závazek Akcionáře k uzavření Smlouvy o příplatku podle čl. II. této smlouvy a 
oprávnění Společnosti vyzvat Akcionáře k uzavření Smlouvy o příplatku je podmíněn 
splněním odkládací podmínky, kterou je rozhodnutí představenstva Společnosti o 
schválení poskytnutí Peněžitého příplatku Akcionářem způsobem předvídaným v této 
smlouvě. 

 
2. Společnost se zavazuje, že její představenstvo přijme rozhodnutí podle odstavce 1. 

nejpozději do 90-ti kalendářních dnů od uzavření Kupní smlouvy mezi Akcionářem a 
Společností.  

 
Článek IV. 

Lhůta k uzavření Smlouvy o příplatku 
 

Akcionář je povinen uzavřít se Společností Smlouvu o příplatku ve lhůtě 90-ti 
kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Společnosti k uzavření Smlouvy o 
příplatku v souladu s podmínkami této smlouvy. 

 
 

Článek V. 
Odstoupení od smlouvy 

 
1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy, jestliže nedojde 

ke splnění všech odkládacích podmínek uvedených v čl. III. této smlouvy ve lhůtě        
90-ti kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy z důvodů spočívajících 
na straně druhé smluvní strany. 
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Odstraněno: Litoměřice, Želetice, ul.Želetická, p.p.č .4843/1 
tlaková kanalizace

Odstraněno: LT 060 087

Odstraněno: K/2019IIVBA2. Společnost je oprávněna odstoupit od této smlouvy, jestliže je Akcionář v prodlení s 
plněním své povinnosti uzavřít se Společností Smlouvu o příplatku ve lhůtě uvedené 
v čl. IV. této smlouvy.   

 
Článek VI. 

Smluvní pokuty 
 

1. Jestliže některá ze stran poruší kteroukoli svou povinnost podle této smlouvy 
způsobem, který zakládá právo druhé smluvní strany na odstoupení od této smlouvy 
v souladu s podmínkami čl. V. této smlouvy, je povinna zaplatit druhé straně smluvní 
pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý jednotlivý případ takového porušení, a to bez 
ohledu na to, zda druhá strana využije svého práva odstoupit od této smlouvy. 

 
2. Smluvní pokuta podle odst. 1 je splatná do 30-ti kalendářních dnů od doručení 

písemné výzvy oprávněné smluvní strany k zaplacení smluvní pokuty porušující 
straně.  
 

3. Odstoupení od smlouvy nikterak neomezuje případnou náhradu škody vzniklou 
z porušení jakékoliv povinnosti podle této smlouvy. 

 
Článek VII. 

Účinnost smlouvy a registr smluv  
 

1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že Společnost zašle v 
souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy 
její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Akcionář může smlouvu 
zveřejnit za předpokladu, že Společnost umožní plnění práv a povinností dle 
následujícího odstavce. 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 
odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při 
postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní 
údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat 
anonymizaci.  

 
3. Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv. 

 
4. V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného 

v čl. IX. platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku 
obdobně.  

 
5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky 

pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě 
nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

 
Článek VIII. 

Ochrana osobních údajů 
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Odstraněno: Litoměřice, Želetice, ul.Želetická, p.p.č .4843/1 
tlaková kanalizace

Odstraněno: LT 060 087

Odstraněno: K/2019IIVBA1. Smluvní strany berou na vědomí, že každá z nich může v roli správce zpracovávat osobní 
údaje fyzických osob vystupujících na straně druhé smluvní strany (identifikační a kontaktní 
údaje) a případně dalších osob zapojených na plnění této Smlouvy jakožto subjektů údajů, a to 
pro následující účely: 

1.1 uzavírání a plnění Smlouvy; 
1.2 vnitřní administrativní potřeby správce; 
1.3 ochrana majetku a osob správce; 
1.4 ochrana právních nároků správce; 
1.5 tvorba statistik a evidencí správce; 
1.6 plnění zákonných povinností správce.  
 

2. Právními základy pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:  
2.1 oprávněný zájem správce na plnění uzavřených smluv (pro účel dle 

bodu 1.1 výše);  
2.2 oprávněný zájem správce na evidenci uzavřených smluv (pro účel dle 

bodu 1.2 výše), ochraně jeho majetku, zaměstnanců a třetích osob (pro 
účel dle bodu 1.3 výše), ochraně právních nároků správce (pro účel dle 
bodu 1.4 výše) a na tvorbě statistik a evidencí správce (pro účel dle 
bodu 1.5 výše);  

2.3 plnění zákonných povinností správce, zejména z oblasti daňové a účetní 
(pro účel dle bodu 1.6 výše).  

 
3. Osobní údaje budou zpracovávány pro účel dle bodu 1.1 výše po dobu účinnosti Smlouvy, 

pro účely dle bodů 1.2 až 1.5 výše po dobu nejdéle 16 let po ukončení účinnosti Smlouvy a 
pro účel dle bodu 1.6 výše po dobu plnění příslušných zákonných povinností.   

 
4. Subjekty údajů jsou oprávněny:  

4.1 požadovat přístup k jeho osobním údajům;  
4.2  požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů; 
4.3 požadovat omezení zpracování osobních údajů; 
4.4 požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;  
4.5 vznést námitku proti zpracování osobních údajů; 
4.6 využít práva na přenositelnost osobních údajů; a 
4.7 využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro 

ochranu osobních údajů. 
 

Článek IX. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva a Smlouva o budoucí kupní smlouvě jsou ve smyslu ustanovení § 1727 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, smlouvami na sobě 
vzájemně závislými. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma 
smluvními stranami za podmínky, že téhož dne dojde k podpisu Smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě oběma smluvními stranami. Zánik Smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
jiným způsobem než splněním nebo způsobem nahrazujícím splnění způsobuje zánik 
této smlouvy. 

 
2. Akcionář prohlašuje, že uzavření této smlouvy bylo projednáno a schváleno k tomu 

příslušným orgánem Akcionáře zastupitelstvem města dne 11.11.1111, č.usnesení XX, 
což dokládá ověřenou kopií příslušného usnesení, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 
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Odstraněno: Litoměřice, Želetice, ul.Želetická, p.p.č .4843/1 
tlaková kanalizace

Odstraněno: LT 060 087

Odstraněno: K/2019IIVBA 
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu; 

akcionáři náleží 1  vyhotovení a společnosti  3  vyhotovení smlouvy. 
 

4. Stanou-li se některá ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatnými, nebo 
pokud by některé ustanovení této smlouvy chybělo, není tím platnost ostatních 
ustanovení dotčena. Namísto neplatného ustanovení sjednají smluvní strany takové 
platné ustanovení, které bude odpovídat smyslu a účelu neplatného ustanovení. 

 
5. Veškeré písemnosti doručované smluvními stranami podle této smlouvy se doručují na 

adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.  
 

6. Tato smlouva může být změněna či zrušena pouze formou oboustranně 
odsouhlasených, písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami. 

 
 
Přílohy:    
 
1.  Návrh smlouvy o peněžitém příplatku mimo základní kapitál (Smlouvy o příplatku) 
 
2. Návrh Dohody o započtení pohledávek  
 
3.  Kopie usnesení zastupitelstva 
 
Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily, souhlasí s ní a na 
důkaz toho níže připojují své vlastnoruční podpisy.   
 
Litoměřice dne     Teplice dne  
 
Akcionář:       Společnost:   
 
 
 
____________________________ _________________________________ 
Mgr. Ladislav Chlupáč  Ing. Bronislav Špičák 
starosta generální ředitel 
Město Litoměřice Severočeská vodárenská společnost a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č.1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o příplatku mimo základní kapitál 
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Odstraněno: Litoměřice, Želetice, ul.Želetická, p.p.č .4843/1 
tlaková kanalizace

Odstraněno: LT 060 087

Odstraněno: K/2019IIVBA 
 
 

Smlouva o peněžitém příplatku  
mimo základní kapitál  

  
 
 
 Město  Litoměřice, IČ: 00263958 
 se sídlem:  Mírové nám. 15/7 PSČ: 412 01, Litoměřice 

zastoupená: Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta 
            bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.19-1524-471/0100   
 
            (dále jen jako "Akcionář") na straně jedné 
 
 a 
 
 Severočeská vodárenská společnost a.s.  IČ: 490 99 469   
            se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ: 415 50 
            spisová značka: B 466 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
            zastoupená:  Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel 
            bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 711620257/0100   
 
            (dále jen jako "Společnost") na straně druhé  
 
 
 

UZAVŘELI  TUTO SMLOUVU O PEN ĚŽITÉM P ŘÍPLATKU MIMO ZÁKLADNÍ KAPITÁL  
níže uvedeného dne, měsíce a roku: 

 
 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. Na základě rozhodnutí představenstva společnosti ze dne __.__.____ (dále jen 

"Rozhodnutí představenstva") se Akcionář zavazuje vložit do Společnosti částku 
___________,-Kč(slovy: ________________ korun českých) jako peněžitý příplatek 
mimo základní kapitál společnosti za účelem posílení kapitálových zdrojů společnosti, 
(dále jen "Peněžitý příplatek"). 

 
2. Společnost se tímto v souladu s rozhodnutím představenstva Společnosti zavazuje 

peněžitý příplatek od Akcionáře v celém rozsahu přijmout, a to za účelem specifikovaným 
v odst. 1 tohoto článku smlouvy.  
 
 
 
 

Článek II. 
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Odstraněno: K/2019IIVBASplatnost peněžitého příplatku a účetní evidence 
    

1. Peněžitý příplatek Akcionáře je splatný ve lhůtě 60-ti (slovy: šedesáti) kalendářních 
dnů ode dne účinnosti této smlouvy na bankovní účet Společnosti.  

 
2. Smluvní strany této smlouvy berou na vědomí, že peněžitý příplatek po jeho splacení 

bude v účetní evidenci Společnosti zaúčtován v pasivech na účtu Ostatní kapitálové 
fondy.  

 
Článek III. 

Nakládání s peněžitým příplatkem  
 

1. O nakládání s peněžitým příplatkem Akcionáře po jeho připsání na shora uvedený 
bankovní účet Společnosti rozhoduje představenstvo Společnosti v souladu s touto 
smlouvou, stanovami Společnosti a právními předpisy účinnými v době takového 
nakládání. 

   
2. Smluvní strany souhlasí s tím, že Společnost je oprávněna svou pohledávku za 

Akcionářem na poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál podle této 
smlouvy započíst proti pohledávce Akcionáře za Společností na úhradu zůstatku kupní 
ceny podle čl. III odst. 2 Kupní smlouvy uzavřené mezi Akcionářem a Společností.   

  
Článek IV. 

Smluvní pokuta  
 
Pro případ prodlení Akcionáře se splacením peněžitého příplatku se smluvní strany dohodly 
na smluvní pokutě ve výši 0,05% denně z dlužné částky, která je splatná do 30-ti kalendářních 
dnů ode dne doručení písemného vyúčtování smluvní pokuty Společností Akcionáři.  
 

Článek V. 
Účinnost smlouvy a registr smluv  

 
1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že Společnost zašle v 
souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy 
její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Akcionář může smlouvu 
zveřejnit za předpokladu, že Společnosti umožní plnění práv a povinností dle 
následujícího odstavce. 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 
odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při 
postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní 
údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat 
anonymizaci.  

 
3. Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv. 
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Odstraněno: Litoměřice, Želetice, ul.Želetická, p.p.č .4843/1 
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Odstraněno: K/2019IIVBA4. V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného 
v čl. VII. platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku 
obdobně.  

 
5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky 

pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě 
nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

 
Článek VI. 

Ochrana osobních údajů 
 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že každá z nich může v roli správce zpracovávat osobní 
údaje fyzických osob vystupujících na straně druhé smluvní strany (identifikační a kontaktní 
údaje) a případně dalších osob zapojených na plnění této Smlouvy jakožto subjektů údajů, a to 
pro následující účely: 

1.1 uzavírání a plnění Smlouvy; 
1.2 vnitřní administrativní potřeby správce; 
1.3 ochrana majetku a osob správce; 
1.4 ochrana právních nároků správce; 
1.5 tvorba statistik a evidencí správce; 
1.6 plnění zákonných povinností správce.  
 

2. Právními základy pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:  
2.1 oprávněný zájem správce na plnění uzavřených smluv (pro účel dle 

bodu 1.1 výše);  
2.2 oprávněný zájem správce na evidenci uzavřených smluv (pro účel dle 

bodu 1.2 výše), ochraně jeho majetku, zaměstnanců a třetích osob (pro 
účel dle bodu 1.3 výše), ochraně právních nároků správce (pro účel dle 
bodu 1.4 výše) a na tvorbě statistik a evidencí správce (pro účel dle 
bodu 1.5 výše);  

2.3 plnění zákonných povinností správce, zejména z oblasti daňové a účetní 
(pro účel dle bodu 1.6 výše).  

 
3. Osobní údaje budou zpracovávány pro účel dle bodu 1.1 výše po dobu účinnosti Smlouvy, 

pro účely dle bodů 1.2 až 1.5 výše po dobu nejdéle 16 let po ukončení účinnosti Smlouvy a 
pro účel dle bodu 1.6 výše po dobu plnění příslušných zákonných povinností.   

 
4. Subjekty údajů jsou oprávněny:  

4.1 požadovat přístup k jeho osobním údajům;  
4.2  požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů; 
4.3 požadovat omezení zpracování osobních údajů; 
4.4 požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;  
4.5 vznést námitku proti zpracování osobních údajů; 
4.6 využít práva na přenositelnost osobních údajů; a 
4.7 využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro 

ochranu osobních údajů. 
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Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  
 
2. Akcionář prohlašuje, že uzavření této smlouvy bylo projednáno a schváleno k tomu 

příslušným orgánem Akcionáře zastupitelstvem města dne ______, č.usnesení ______, 
což dokládá ověřenou kopií příslušného usnesení, která tvoří přílohu této smlouvy. 

 
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu; 

akcionáři náleží 1  vyhotovení a společnosti  3  vyhotovení smlouvy. 
 
4. Stanou-li se některá ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatnými, nebo 

pokud by některé ustanovení této smlouvy chybělo, není tím platnost ostatních 
ustanovení dotčena. Namísto neplatného ustanovení sjednají smluvní strany takové 
platné ustanovení, které bude odpovídat smyslu a účelu neplatného ustanovení. 

 
5. Veškeré písemnosti doručované smluvními stranami podle této smlouvy se doručují na 

adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.  
 
6. Tato smlouva může být změněna či zrušena pouze formou oboustranně 

odsouhlasených, písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami. 

 
Přílohy: 
 
1.  Kopie usnesení zastupitelstva 
 
 
Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily, souhlasí s ní a na 
důkaz toho níže připojují své vlastnoruční podpisy.   
 
Litoměřice dne __.__. ____     Teplice dne __.__. ____ 
 
Akcionář:       Společnost:   
 
____________________________ _________________________________ 
Mgr. Ladislav Chlupáč  Ing. Bronislav Špičák 
starosta generální ředitel 
Město Litoměřice Severočeská vodárenská společnost a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č.2 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a Smlouvě o budoucí smlouvě o peněžitém 
příplatku mimo základní kapitál 
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Dohoda o započtení pohledávek   
  
 
 
 Město  Litoměřice, IČ: 00263958 
 se sídlem:  Mírové nám. 15/7 PSČ: 412 01, Litoměřice 

zastoupená: Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta 
            bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.19-1524-471/0100   
 
            (dále jen jako "Akcionář") na straně jedné 
 
 a 
 
 Severočeská vodárenská společnost a.s.  IČ: 490 99 469   
            se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ: 415 50 
            spisová značka: B 466 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
            zastoupená:  Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel 
            bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 711620257/0100   
 
            (dále jen jako "Společnost") na straně druhé  
 
 
 

UZAVŘELI  TUTO DOHODU O ZAPO ČTENÍ POHLEDÁVEK  
níže uvedeného dne, měsíce a roku: 

 
 
 

Článek  I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. Na základě smlouvy o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál, 

uzavřené mezi smluvními stranami této dohody dne __.__.____, má Společnost vůči 
Akcionáři peněžitou pohledávku v celkové výši _____,-Kč (slovy:   
_____________________ korun českých), splatnou dne __.__.____ (dále jen 
"Pohledávka Společnosti").   

   
2. Na základě kupní smlouvy týkající se převodu vodohospodářského majetku, uzavřené 

mezi smluvními stranami této dohody dne __.__.____, má Akcionář vůči Společnosti 
peněžitou pohledávku na zaplacení kupní ceny převáděného majetku v celkové výši         
______,-Kč (slovy: __________ korun českých), splatnou dne __.__.____ (dále jen 
"Pohledávka Akcionáře"). Závazek Akcionáře z kupní smlouvy podle předcházející 
věty spočívající v předání majetku Společnosti byl k dnešnímu dni v celém rozsahu 
splněn. 
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Započtení vzájemných pohledávek  

    
1. Smluvní strany této dohody sjednaly, že ke dni účinnosti této dohody započítávají 

jejich vzájemné peněžité pohledávky, tedy Pohledávku Společnosti a Pohledávku 
Akcionáře, a to v rozsahu částky, ve kterém se tyto pohledávky vzájemně kryjí, tedy 
v rozsahu __________,- Kč (slovy: _____ korun českých).  

 
2. Pohledávka Společnosti započtením podle předcházejícího odstavce zaniká v celém 

rozsahu. Pohledávka Akcionáře zaniká pouze v rozsahu částky __________,- Kč 
(slovy: _____ korun českých). Zbylá část pohledávky Akcionáře, tedy částka 
_______,- Kč (slovy: _____ korun českých) je splatná v souladu s ujednáními 
obsaženými v kupní smlouvě uvedené v čl. I, odst. 2 této dohody.  

 
Článek III. 

Účinnost smlouvy a registr smluv  
 

1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že Společnost zašle v 
souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy 
její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Akcionář může dohodu 
zveřejnit za předpokladu, že Společnosti umožní plnění práv a povinností dle 
následujícího odstavce. 
 

2. Smluvní strany dohody se dohodly, že při zveřejnění znění dohody nebudou v souladu 
s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout 
při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména 
osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dohody 
podléhat anonymizaci.  

 
3. Dohoda je účinná dnem zveřejnění v registru smluv. 

 
4. V případě změny, doplnění či zrušení této dohody dodatkem dle postupu uvedeného v 
čl. V. platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku 
obdobně.  

 
5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dohoda nesplňuje nutné podmínky 

pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě 
nabývá dohoda účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran dohody. 

 
Článek IV. 

Ochrana osobních údajů 
 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že každá z nich může v roli správce zpracovávat osobní 
údaje fyzických osob vystupujících na straně druhé smluvní strany (identifikační a kontaktní 
údaje) a případně dalších osob zapojených na plnění této Smlouvy jakožto subjektů údajů, a to 
pro následující účely: 

1.1 uzavírání a plnění Smlouvy; 
1.2 vnitřní administrativní potřeby správce; 
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1.4 ochrana právních nároků správce; 
1.5 tvorba statistik a evidencí správce; 
1.6 plnění zákonných povinností správce.  
 

2. Právními základy pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:  
2.1 oprávněný zájem správce na plnění uzavřených smluv (pro účel dle 

bodu 1.1 výše);  
2.2 oprávněný zájem správce na evidenci uzavřených smluv (pro účel dle 

bodu 1.2 výše), ochraně jeho majetku, zaměstnanců a třetích osob (pro 
účel dle bodu 1.3 výše), ochraně právních nároků správce (pro účel dle 
bodu 1.4 výše) a na tvorbě statistik a evidencí správce (pro účel dle 
bodu 1.5 výše);  

2.3 plnění zákonných povinností správce, zejména z oblasti daňové a účetní 
(pro účel dle bodu 1.6 výše).  

 
3. Osobní údaje budou zpracovávány pro účel dle bodu 1.1 výše po dobu účinnosti Smlouvy, 

pro účely dle bodů 1.2 až 1.5 výše po dobu nejdéle 16 let po ukončení účinnosti Smlouvy a 
pro účel dle bodu 1.6 výše po dobu plnění příslušných zákonných povinností.   

 
4. Subjekty údajů jsou oprávněny:  

4.1 požadovat přístup k jeho osobním údajům;  
4.2 požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů; 
4.3 požadovat omezení zpracování osobních údajů; 
4.4 požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;  
4.5 vznést námitku proti zpracování osobních údajů; 
4.6 využít práva na přenositelnost osobních údajů; a 
4.7 využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro 

ochranu osobních údajů. 
 

Článek V. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  
 
2. Tato dohoda je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu; 

akcionáři náleží 1  vyhotovení a společnosti  3  vyhotovení dohody. 
 
3. Stanou-li se některá ustanovení této dohody zcela nebo zčásti neplatnými, nebo pokud 

by některé ustanovení této dohody chybělo, není tím platnost ostatních ustanovení 
dohody dotčena. Namísto neplatného ustanovení sjednají smluvní strany takové platné 
ustanovení dohody, které bude odpovídat smyslu a účelu neplatného ustanovení. 

 
4. Veškeré písemnosti doručované smluvními stranami podle této dohody se doručují na 

adresu uvedenou v záhlaví této dohody.  
 
5. Tato dohoda může být změněna či zrušena pouze formou oboustranně 

odsouhlasených, písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami. 

 



Stavba „«Nazev_stavby»“ «Cislo_stavby»  CES 
«Cislo_smlouvy» 

Verze 1.1  
Smlouva o budoucí kupní smlouvě a smlouva budoucí smlouvě o peněžitém příplatku mimo ZK (OSM)   25 
  

Odstraněno: Litoměřice, Želetice, ul.Želetická, p.p.č .4843/1 
tlaková kanalizace

Odstraněno: LT 060 087

Odstraněno: K/2019IIVBASmluvní strany prohlašují, že se s obsahem této dohody řádně seznámily, souhlasí s ní a na 
důkaz toho níže připojují své vlastnoruční podpisy.   
 
Litoměřice dne __.__. ____     Teplice dne __.__. ____ 
 
Akcionář:       Společnost:   
 
____________________________ _________________________________ 
Mgr. Ladislav Chlupáč  Ing. Bronislav Špičák 
starosta generální ředitel 
Město Litoměřice Severočeská vodárenská společnost a.s. 
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     DOHODA   O   PROVEDENÍ   PRÁCE

Zaměstnavatel Město Litoměřice

se sídlem Mírové náměstí 15/7, Litoměřice

zastupovaný Mgr. Ladislavem Chlupáčem

a

zaměstnanec Mgr. Petr Hermann nar. dne xxxxxxxxx

 rodné č. xxxxxxxx

trvale bytem xxxxx Litoměřice

uzavírají podle § 74-75 a § 77 a násl. Zákoníku práce tuto

     DOHODU O PROVEDENÍ PRÁCE

1. Sjednaný pracovní úkol pravidelné pořádání fotovýstav včetně organizace vernisáží ve
výstavních prostorech Města,  Nemocnice Litoměřice a.s.,
průběžná aktualizace fotovýzdoby v budovách MěÚ Litoměřice,  
pořádání výstav a vernisáží v ČR i v zahraničí (partnerská města)

2. Práce bude zahájena 1.11.2019

    Práce bude ukončena 31.10.2020

3. Za zaměstnavatele práci převezme Ing. Bc. Eva Břeňová

 
4. Odborný  odhad  rozsahu  práce max. 300 hodin

5. Za provedení práce ve sjednané lhůtě  poskytne zaměstnavatel  zaměstnanci  
    odměnu  ve výši 8600 Kč/měsíc

    která je splatná nejdéle do 15. následujícího měsíce
6. Další ujednání odměna bude zaměstnanci zaslána na účet č. 74575093/0800xxxxxxx

po skončení práce v obvyklém výplatním termínu

Po skončení pracovního poměru Vám bude vydán zápočtový list

Výpovědní doba činí  15 dní od doručení výpovědi druhé smuvní straně

Litoměřice 12.9.2019

       razítko zaměstnavatele

          a podpis pracovníka

         podpis zaměstnance   oprávněného jednat jeho jménem



pro jednání v ZM, dne:

předkládá za:

ÚZ/ORG

původní změna nový

0 0 0

ÚZ/ORG

původní změna nový

1 SF - příspěvek při narození dítěte 0 75 75

2 SF - rezerva 108 -75 33

108 0 108

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

1-2 Rozpočtové opatření z důvodu nově poskytovaného benefitu dle návrhu nového znění Statutu SF.

2037/2500

C e l k e m 

Datum, podpis navrhovatele: 1.7.2019

Mgr. Milan Čigáš  

tajemník MěÚ Litoměřice

předseda SRSF

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 ZM

12.9.2019

sociální fond

1. Tabulka P ř í j m y 



 
 

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E 
 

Statut sociálního fondu 

č. 1/2019 

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 12. září 2019 rozhodlo vydat 

na základě § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tento statut sociálního fondu 

(dále jen „statut SF“): 

  čl. I 

Preambule 

Sociální fond je zřízen jako účelový a trvalý fond města Litoměřice.  

 

čl. II 

Účel fondu 

Sociální fond je hlavním zdrojem financování aktivit v oblasti péče o zaměstnance  

města Litoměřice a dlouhodobě uvolněné členy zastupitelstva města a je určen především  

k regeneraci pracovních sil, ke zlepšení pracovních podmínek, k překlenutí tíživé sociální 

situace dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města Litoměřice a zaměstnanců města 

Litoměřice, kteří jsou v pracovním poměru k městu Litoměřice.  

 

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 3 % 

              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. 
  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Litom%C4%9B%C5%99ice_CoA_CZ.svg


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/ půjčky na zařízení, modernizaci, event. koupi bytu  

          6/ jednorázová sociální výpomoc (návratná i nenávratná)  

          7/ příspěvek na penzijní připojištění  

          8/ bankovní poplatky 

          9/ příspěvek na kulturní a tělovýchovné akce (např. setkání zaměstnanců za účelem  

              zhodnocení daného roku, sportovní turnaj ve volejbalu apod. i včetně sportovních 

              potřeb) 

        10/ příspěvek při narození dítěte 

         
  

Jednotlivé příspěvky, odměny a půjčky a jejich výše jsou uvedeny v příloze č. 1 ke statutu SF. 

 

čl. V 

Správní rada fondu 
  
1/    Správní rada fondu je složena ze starosty, tajemníka, hospodářky a šesti zástupců 

zaměstnanců města. 

 

2/    Členy správní rady fondu jmenuje a odvolává starosta (viz příloha č. 2 ke statutu SF). 
  
3/    Předsedou správní rady fondu je tajemník MěÚ. 
  
4/    Správní rada fondu připravuje a schvaluje použití rozpočtu fondu na jednotlivé účely. 
  
5/    Správní rada fondu předkládá přehled o hospodaření a plnění rozpočtu fondu  

v závěrečném účtu města. 
  
6/    Oprávnění k podpisu a výplatě z fondu má jmenovaná správní rada fondu zastoupená 

starostou města, tajemníkem MěÚ a jedním z dalších členů správní rady fondu. 

 

7/   Správní rada fondu se schází nejméně 2x do roka nebo dle potřeby. 

 

  

čl. VI 

Prostředky fondu 
  
1/   Prostředky fondu jsou používány v rámci schváleného rozpočtu na příslušný rok. 

      Rozpočet zpracovává správní rada fondu dle návrhu členů. Nevyčerpané prostředky fondu 

      koncem roku nepropadají a převádějí se do dalšího roku v rámci schvalování závěrečného 

      účtu města Litoměřice. Převody prostředků fondu do jiných fondů města nejsou přípustné. 

      Nelze použít prostředky fondu na realizaci rozpočtových výdajů města. 
  
2/   Pro posouzení a použití prostředků fondu je ustanovena správní rada fondu, odpovídající 

      za hospodaření s finančními prostředky fondu.  
  



3/   Správní rada fondu rozhoduje o poskytování odměn 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 12.09.2019 nabývá účinnosti 

dne 13.09.2019 a nahrazuje statut sociálního fondu č. 2/2018 včetně příloh.  

 

  

  

  

V Litoměřicích dne 12.09.2019   

             

  

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

            Mgr. Milan Čigáš                                                           Mgr. Ladislav Chlupáč 

       tajemník MěÚ Litoměřice                                                            starosta města 

  

  
  

  

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 k Statutu sociálního fondu č. 1/2019 
 

Výše příspěvků, odměn atd. dle čl. IV odst. 2., 3., 4., 5., 6. a 7. statutu SF č. 1/2019 

 

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 odchodu do starobního nebo invalidního důchodu 

 

          a) Odměna v maximální výši 10 000,- Kč při příležitosti prvního skončení pracovního 

poměru po nabytí nároku na starobní důchod nebo po přiznání plného invalidního důchodu. 

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 plného invalidního důchodu 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. 

4) odst. 5. - půjčky na zařízení, modernizaci event. koupi bytu 

  

           a) půjčky na zařízení, modernizaci event. koupi bytu        max. 20 000,- Kč 

     

Půjčka je splatná do 1 roku. Schválenou půjčku 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 půjčka neposkytne a umožní se čerpání 

dalšímu zájemci. O další poskytnutí půjčky lze žádat až nejdříve po uplynutí jednoho roku po 

zaplacení poslední splátky dřívější půjčky.  

 

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 a každému 

nezaopatřenému dítěti zaměstnance. 

 

 



6) odst. 7. - příspěvek na penzijní připojištění 

 

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, 

- 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.  

Schváleno Zastupitelstvem města Litoměřice na zasedání dne 12.09.2019.     

V Litoměřicích dne 12.09.2019  

 

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

      Mgr. Milan Čigáš                                                                Mgr. Ladislav Chlupáč 

tajemník MěÚ Litoměřice                                                                 starosta města 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 ke Statutu sociálního fondu č. 1/2019 

 

Jmenování členů Správní rady fondu: 

 

na základě Statutu sociálního fondu č. 1/2019 jmenuji tyto členy správní rady fondu:  

 

předseda:  Mgr. Milan Čigáš, tajemník MěÚ 

 

  

členové:  Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta města 

                              

   

                               Monika Pavučková, hospodářka fondu 

  

 

                               PhDr. Pavel Kolařík, zástupce zaměstnanců 

 

 

                               Mgr. Václav Härting, zástupce zaměstnanců 

  

 

                               Ing. Lenka Kuchařová, zástupce zaměstnanců 

  

 

                               Dušan Hrubiško, zástupce zaměstnanců 

  

 

                               Bc. Martina Skoková, zástupce zaměstnanců 

 

 

                               Jana Kühnová, zástupce zaměstnanců 

 

 

 

V Litoměřicích dne 12.09.2019                                                       -------------------------- 

                                                                                                         Mgr. Ladislav Chlupáč 

                                                                                                                 starosta města 

 

 

 



 

Příloha č. 3 ke Statutu sociálního fondu č. 1/2019 

 

 

 

Čestné prohlášení o narození dítěte 

 

 

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

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

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

 

 

 

V …………………, dne …..…          Podpis zaměstnance…………… 
 

 



Zápis o provedené kontrole u Domu dětí a mládeže Rozmarýn 
 

 

l. Předmět kontroly: Plnění usnesení a nařízení RM a ZM z let 2017–2019 

ll. Zjištěné nedostatky: Nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

lll. Návrh opatření: Bez návrhů opatření. 

IV. Doporučení: 

A) Otevřít diskuzi, zda by DDM mohla využívat tělocvičny jednotlivých škol 

bezúplatně.  

B) Doporučení zabývat se vybudováním bezbariérového přístupu a nedostatkem 

asistentů pro děti, které vyžadují zvýšenou péči (zejména při pořádání táborů) 

C) Zvážit rekonstrukci zahrady, kterou dříve využívala i široká veřejnost a je v 

současné době v dezolátním stavu.  

 

V. Vyjádření kontrolované osoby: 

 

 

 

 

Kontrolující: 

Mgr. Jiří Adámek …...................    Ing.  Jan Fišera   ….....................            

Roman Kozák     ….....................  Jaroslav Růžička ….....................            

 

Za kontrolovanou osobu: 

Mgr. Zuzana Bendová, ředitelka    ….....................   

 

 

 

 

Počet listů: 1 / Počet příloh:0 



Zápis o provedené kontrole u Centrální školní jídelny 
 

 

l. Předmět kontroly: Plnění usnesení a nařízení RM a ZM z let 2018–2019 a 

vypořádání se se závěry ze zápisu z kontroly KV ze dne 3. 10. 2018 

ll. Zjištěné nedostatky: Nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

lll. Návrh opatření: Bez návrhů opatření. 

IV. Doporučení: 

A) Pokračovat i nadále v bez objednávkovém systému. 

B) Vybudovat bezbariérový přístup do centrály CŠJ 

C) Řešit možnost parkovacích kapacit u CŠJ 

 

 

V. Vyjádření kontrolované osoby: 

 

 

 

 

Kontrolující: 

Mgr. Jiří Adámek …...................    Ing.  Jan Fišera   ….....................            

Roman Kozák     ….....................  Jaroslav Růžička ….....................  

Jiří Skřivánek     ….....................      

 

Za kontrolovanou osobu: 

Zděňka Kovářová, ředitelka    ….....................   

 

 

 

Počet listů: 1 / Počet příloh:0 



pro jednání v ZM, dne:

předkládá odbor:

ÚZ/ORG

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 70 280

bude 

doplněno na 

jednání ZM 70 280

70 280 0 70 280

ÚZ/ORG

původní změna nový

2 3401/3400 Zahrada Čech  s.r.o. - proj. "Vánoční trhy v Litoměřicích" 0

bude 

doplněno na 

jednání ZM 0

0 0 0

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Žádost společnosti Zahrada Čech s.r.o. týkající se poskytnutí dotace na realizaci projektu vánočních trhů 

v Litoměřicích pro rok 2019.

1 O finanční prostředky ve výši x tis. 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 tis. Kč)

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO ZM

12.9.2019

školství, kultury sportu a PP

1. Tabulka P ř í j m y 

N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

C e l k e m 

5.9.2019

Mgr. Karel Krejza 

místostarosta

    Ing. Andrea Křížová

vedoucí odboru



    Ing. Andrea Křížová



 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
č. ŠKAS xxx /2019 

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

ve znění pozdějších předpisů 

 

Město Litoměřice 
se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČO: 002 63 958 
zastoupené: starostou Mgr. Ladislavem Chlupáčem 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 1524-471/0100 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
Zahrada Čech s.r.o. 
se sídlem Na Vinici 948/13, 41201 Litoměřice 
IČO: 22794701 
zastoupená: Lukasem Wünschem 
bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
číslo účtu: 107-98570297/0100 
(dále jen příjemce) 

uzavírají tuto smlouvu: 
 

 Čl. 1 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí jednorázové účelové dotace ze strany 
poskytovatele na částečnou úhradu výdajů (honoráře, nákup drobného materiálu, nákup 
dekorace exteriéru, nákup odměn a cen, pronájmy prostor, pronájmy atrakcí, půjčovné, 
propagace, grafické práce, tisk, zvuk, technika, osa,) spojených s realizací vánočních trhů, 
které se budou konat ve dnech 13. – 22. 12. 2019 na Mírovém náměstí v Litoměřicích. 
 
 
 

Čl. 2 
Výše a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a ve 
smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. XXX/X/2019 ze dne 12.9.2019, 
poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na rok 2019 jednorázovou účelovou dotaci na výdaje 
uvedené v Čl. 1 této smlouvy ve výši xxxxx Kč (slovy: xxxxxxxx tisíc korun českých).  
 
2. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele  
č. 1524-471/0100 na účet příjemce č. 107-98570297/0100 vedeného u Komerční banky a.s., 
nejpozději do 14 dnů od účinnosti této smlouvy, která bude splněna zveřejněním v ISRS 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).   
 



 
3. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace 
nejpozději do 31. 1. 2020. 
 
 

Čl. 3 
Práva a povinnosti smluvních stran 

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



k veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se zveřejněním 
veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy podle zákona  
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů v platném znění.  
 
12. Příjemce je povinen zajistit obecné povinnosti při nakládání s odpady vč. třídění 
jednotlivých složek odpadu minimálně v rozsahu papír – plast – sklo (a dalších složek např. 
kovů dle konkrétních podmínek činnosti). 
 
 

Čl. 4 
Finanční vypořádání dotace 

 
1. V případě, že příjemce nedoloží náklady ve výši přiznané dotace, je příjemce povinen 
nevyužitou dotaci vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to 
nejpozději do 15. 2. 2020.  
 
2. Dotace nebude vyplacena, pokud poskytovatel po uzavření smlouvy zjistí, že příjemce 
dotace má vůči poskytovateli nesplněné finanční závazky po datu splatnosti nebo bylo 
zahájeno insolvenční řízení s osobou příjemce dotace nebo vstup do likvidace. 
 
 

Čl. 5 
Kontrola čerpání dotace 

 
1. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání dotace a v této 
souvislosti nahlížet do účetnictví příjemce. Příjemce dotace se tímto zavazuje vytvořit 
podmínky k provedení kontroly a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným 
k provádění kontroly a přijaté závěry kontroly respektovat. 
 
2. Příjemce dotace je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Příjemce dotace 
je tak povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zejména zaměstnancům 
nebo zmocněncům poskytovatele, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných 
orgánů veřejné správy a vytvořit uvedeným osobám a orgánům podmínky k provedení 
kontroly předmětu plnění této smlouvy a poskytnout jim součinnost.  
  

 
Čl. 6 

                                                  Doba trvání smlouvy 
 
1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vypořádání všech peněžitých 
nároků z této Smlouvy plynoucích. 
 

2. Smlouvu lze ukončit na základě:  

• písemné Dohody obou smluvních stran.  

Při ukončení Smlouvy Dohodou je příjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním převodem 
na účet poskytovatele dotace poskytnutou část dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení Dohody podepsané oběma 
smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 



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

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

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



 
Čl. 7 

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

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

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



předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  
 
2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží poskytovatel 
dotace a příjemce dotace. 
 
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem jejich 
pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. 
 
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních 
stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Zastupitelstva města Litoměřice. 
 
5. Rada města Litoměřice schválila usnesením č. 719/23/2016 ze dne 15. 12. 2016 
v souladu s vyhláškou č. 1/2002, o znaku a praporu města Litoměřic užívání znaku Města 
Litoměřice při všech formách propagace akcí a celoročních činností subjektů, podpořených 
finančními prostředky z rozpočtu města Litoměřice.  
 
6. Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž 
uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání.  
 
7. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního 
jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu zveřejní v ISRS. 
 
8. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se 
zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, 
které se neuveřejňují.  
 
9. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského 
zákoníku mezi sebou před uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato 
smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 
 
10. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS). 
 
 
 
V Litoměřicích dne  …………….     V Litoměřicích dne ………………. 
 
 
 
 
…………………………………..   ………………………………………….. 
Město Litoměřice     Zahrada Čech s.r.o. 
zastoupené starostou    zastoupená statutárním zástupcem 
Mgr. Ladislavem Chlupáčem   Lukasem Wünschem 
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Dohoda o splátkách splatného dluhu 
 
 
Město Litoměřice 
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice,  
IČO: 00263958 
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou 
(dále jen „věřitel“) 
 
a 
 
Pan 
XXXXX, datum narození XXXXX 
bytem XXXXX, 412 01 Litoměřice 
(dále jen „dlužník“) 
 
 

uzavírají tuto dohodu 
 

Čl. 1 
 
Dlužník je na základě Kupní smlouvy uzavřené s věřitelem dne 03.09.2013, s právními účinky vkladu 
ke dni 21.10.2013, vlastníkem bytové jednotky č. 2004/4, v domě č.p. 2004 v ulici U Katovny 
v Litoměřicích a souvisejících podílů na společných částech domu a na pozemku parc. č. 1240/25 a 
pozemku parc. č. 1240/5 v k.ú. Litoměřice. Dlužník se zavázal uhradit nedoplatek kupní ceny ve výši 
306.152,- Kč splatný dne 30.09.2019.   
 
Nedoplatek kupní ceny měl být uhrazen ze stavebního spoření dlužníka, ale naspořena byla pouze 
částka cca 129 tis. Kč, platba ze stavebního spoření nebyla dosud uhrazena, bude připsána na účet 
věřitele do 3 měsíců od podání výpovědi ze stavebního spoření dlužníkem.   
Dlužníkovi tedy zbývá doplatit na kupní ceně částku cca 177 tis. Kč (přesná částka bude dopočítána  
po zaslání platby ze stavebního spoření). Tuto pohledávku uznává dlužník co do důvodu a výše. 
 
Podle čl. VI. Kupní smlouvy je dlužník v případě prodlení s úhradou kupní ceny povinen zaplatit věřiteli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze zůstatku neuhrazené části kupní ceny za každý započatý den 
prodlení.  
 
Dle § 517 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném v době uzavření 
smlouvy, jde-li o prodlení s plněním peněžitého dluhu, má věřitel právo požadovat od dlužníka vedle 
plnění úroky z prodlení. Dle § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., výše úroku z prodlení odpovídá ročně 
výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo 
k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů. Příslušenstvím kupní ceny je zákonný úrok z prodlení  
ve výši 8,05 % ročně z částky 306.152,-Kč od 17.5.2017 do zaplacení. Tuto pohledávku uznává 
dlužník co do důvodu a výše. 
 

Čl. 2 
 
Pohledávka ve výši cca 177 tis. Kč uvedená v Čl. 1 této dohody bude uhrazována dlužníkem jako jeho 
splatný dluh v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 4.910,- Kč pod ztrátou výhody splátek (jestliže 
dlužník nesplní některou z měsíčních splátek, stává se splatnou celá zbývající část dluhu), počínaje 
měsícem říjen 2019, až do úplného zaplacení. 
 
V souladu s ust. § 1932 odst. 1 občanského zákoníku, uděluje dlužník svým podpisem souhlas 
k tomu, aby v případě vymáhání pohledávky, bylo plnění započteno nejprve na náklady spojené 
s uplatněním pohledávky a na jistinu a potom na smluvní pokutu a zákonný úrok z prodlení. Tento 
souhlas dlužník uděluje i pro exekuční řízení.   
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V souladu s ust. § 1932 odst. 2 občanského zákoníku, uděluje dlužník svým podpisem souhlas 
k tomu, aby v souladu s usnesením Rady města Litoměřice č. 458/20/2014 ze dne 21.08.2014 nebyly 
náklady spojené s uplatněním pohledávky dále úročeny. 
 
Jednotlivé splátky budou dlužníkem hrazeny na účet č. 19-1524471/0100 vedený u Komerční banky, 
a.s. pod VS: 9150003821 nebo v hotovosti na pokladně Městského úřadu Litoměřice v Pekařské ulici 
v Litoměřicích, a to nejpozději k poslednímu dni příslušného měsíce. 
 
Tato dohoda byla schválena na zasedání Zastupitelstva města Litoměřice dne 12.09.2019 usnesením 
č. …... 
 

Čl. 3 
 
Smluvní strany této dohody vycházejí ze stavu, podle něhož dlužník nemá žádný nemovitý ani 
cennější movitý majetek, z kterého by bylo možno uspokojení pohledávky věřitele dosáhnout 
najednou a ani současné příjmy dlužníka nedosahují takové výše, aby bylo možno dluh uhradit v plné 
výši. Dlužník činí čestné prohlášení, že nemá žádnou jinou pohledávku vůči věřiteli.  
 

Čl. 4 
 
Smluvní strany této dohody prohlašují, že si obsah této dohody před podpisem přečetli, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svým podpisem.  
 
Tato dohoda je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana této 
dohody. 
 
 
 
V Litoměřicích dne                                                                             V Litoměřicích dne  
 
 
 
 
 
 
       Město Litoměřice          
zastoupené místostarostou                           XXXXX  
    Mgr. Karlem Krejzou 



 



 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



Příloha k VCB číslo 465

Parcelní číslo
Název druhu 

pozemku
Způsob využití Výměra

Druh 

zařízení 

(přípojka)

Délka 

vedení 

bm ( +ks)

náhrada za 

bm / Kč
DPH 21%

výpočet      (bez 

DPH)

660/1 ostatní plocha ostatní komunikace 2249 NTL 0,37 96,00 7,46 35,52 96 7,46 35,52

1268/7 ostatní plocha ostatní komunikace 227 NTL 33,38 96,00 672,94 3 204,48 96 672,94 3 204,48

1268/8 ostatní plocha ostatní komunikace 429 NTL 12,69 96,00 255,83 1 218,24 96 255,83 1 218,24

1268/9 ostatní plocha silnice 139 NTL 1,91 96,00 38,51 183,36 96 38,51 183,36

1268/19 ostatní plocha ostatní komunikace 124 NTL 3,52 96,00 70,96 337,92 96 70,96 337,92

1268/20 ostatní plocha ostatní komunikace 10 NTL 0 96,00 0,00 0,00 96 0,00 0,00

1268/22 ostatní plocha ostatní komunikace 29 NTL 6,47 96,00 130,44 621,12 96 130,44 621,12

1268/24 ostatní plocha silnice 115 NTL 70,71 96,00 1 425,51 6 788,16 96 1 425,51 6 788,16

1272/1 ostatní plocha ostatní komunikace 1102 NTL 2,15 96,00 43,34 206,40 96 43,34 206,40

1313/27 ostatní plocha manipulační plocha 876 NTL 35,56 80,00 597,41 2 844,80 96 716,89 3 413,76

1313/28 ostatní plocha manipulační plocha 599 NTL 34,49 80,00 579,43 2 759,20 96 695,32 3 311,04

201,25 3 821,83 Kč 18 199,20 Kč 4 057,20 19 320,00

22 021,03 Kč 23 377,20

Rozdíl v neprospěch GasNet, a.s. s DPH

-1 356,17

původní výpočet ZM 13.6.2019

cena celkem bez DPH

Cena za BM je určena dle platných zásad, schválených  Zastup. města  Litoměřice dne 23.6.2005 pod  č. jed. I/20

cena celkem s DPH



Příloha k VCB číslo 9810000571

Parcelní číslo
Název druhu 

pozemku
Způsob využití Výměra

Druh 

zařízení 

(přípojka)

Délka 

vedení 

bm

náhrada za 

bm / Kč
DPH 21%

výpočet      (bez 

DPH)

154/3 ostatní plocha ostatní komunikace 2397 NN 7,45 96,00 150,19 715,20

1345/66 ostatní plocha ostatní komunikace 296 NN 1,98 96,00 39,92 190,08

9,43 190,11 Kč 905,28 Kč

1 095,39 Kč

cena celkem bez DPH

Cena za BM je určena dle platných zásad, schválených  Zastup. města  Litoměřice dne 23.6.2005 pod  č. jed. I/20

cena celkem s DPH



Příloha k VCB  číslo 981000568       

Parcelní číslo 
Název druhu 

pozemku 
Způsob využití Výměra 

Druh 
zařízení 

(přípojka) 

Délka 
vedení bm 

( +ks) 

náhrada 
za bm / Kč 

DPH 
21% 

výpočet      
(bez DPH) 

85/1 ostatní plocha ostatní komunikace 593 NN 31 96,00 624,96 2 976,00 

cena celkem bez DPH   31   
624,96 

Kč 
2 976,00 

Kč 

cena celkem s DPH         
3 600,96 

Kč 
Cena za BM je určena dle platných zásad, schválených  Zastup. města  Litoměřice dne 23.6.2005 pod  č. jed. I/20 

 

 

 
 



Příloha k VCB číslo 981000560

Parcelní číslo
Název druhu 

pozemku
Způsob využití Výměra

Druh 

zařízení 

(přípojka)

Délka 

vedení 

bm ( +ks)

náhrada za 

bm / Kč
DPH 21%

výpočet      (bez 

DPH)

32/1 ostatní plocha ostatní komunikace 1811 4 4 125,00 105,00 500,00

56/1 zastavěná plocha a nádvoří 2324 NN 2,1 208,00 91,73 436,80

58/1 zastavěná plocha a nádvoří 515 NN 5,4 208,00 235,87 1 123,20

58/1 zastavěná plocha a nádvoří 515 SS101 1 500,00 105,00 500,00
11+1 537,60 Kč 2 560,00 Kč

3 097,60 Kč

cena celkem bez DPH

Cena za BM je určena dle platných zásad, schválených  Zastup. města  Litoměřice dne 23.6.2005 pod  č. jed. I/20

cena celkem s DPH



Příloha 
k VCB  

Číslo 
9810000575        

Parcelní 
číslo 

Název druhu 
pozemku 

Způsob využití Výměra 
Druh zařízení 

(přípojka) 

Délka 
vedení 

bm ( +ks) 

náhrada 
za bm / Kč 

DPH 21% 
výpočet      
(bez DPH) 

4447/1 ostatní plocha ostatní komunikace 9445 NN 7 96,00 141,12 672,00 

4447/1 ostatní plocha ostatní komunikace 9445 přípojková skříň 1 500,00 105,00 500,00 

cena celkem bez DPH   7+1   246,12 Kč 1 172,00 Kč 

cena celkem s DPH         1 418,12 Kč 
Cena za BM je určena dle platných zásad, schválených  Zastup. města  Litoměřice dne 23.6.2005 pod  č. jed. I/20 

 

 

 
 



Příloha VCB 355 

 

 



Příloha k 
VCB  číslo 

360 
       

Parcelní číslo 
Název druhu 

pozemku 
Způsob využití Výměra 

Druh zařízení 
(přípojka) 

Délka 
vedení 

bm 
 ( +ks) 

náhrada 
za bm / 

Kč 
DPH 21% 

výpočet  (bez 
DPH) 

1321/11 ostatní plocha zeleň 603 telekomunikační 8,59 112,00 202,04 962,08 

1321/10 ostatní plocha zeleň 623 telekomunikační 18,68 112,00 439,35 2 092,16 

cena celkem bez DPH   27,27   641,39 Kč 3 054,24 Kč 

cena celkem s DPH         3 695,63 Kč 
Cena za BM je určena dle platných zásad, schválených  Zastup. města  Litoměřice dne 23.6.2005 pod  č. jed. I/20 

 

 

  
 



Příloha VCB 362 

Příloha k 
VCB  číslo 

362 
       

Parcelní číslo 
Název druhu 

pozemku 
Způsob využití Výměra 

Druh zařízení 
(přípojka) 

Délka 
vedení 
bm ( 
+ks) 

náhrada za 
bm / Kč 

DPH 21% 
výpočet      

(bez DPH) 

1268/19 ostatní plocha ostatní komunikace 124 vodovodní 0,7 96,00 14,11 67,20 

1321/11 ostatní plocha zeleň 603 vodovodní 1,69 64,00 22,71 108,16 

1354/1 ostatní plocha ostatní komunikace 4144 vodovodní 12,47 96,00 251,40 1 197,12 

1838/2 ostatní plocha ostatní komunikace 2970 vodovodní 22 96,00 443,52 2 112,00 

1268/19 ostatní plocha ostatní komunikace 124 kanalizační 1,76 96,00 35,48 168,96 

1321/10 ostatní plocha zeleň 623 kanalizační 3,01 64,00 40,45 192,64 

1354/1 ostatní plocha ostatní komunikace 4144 kanalizační 5,85 96,00 117,94 561,60 

1838/2 ostatní plocha ostatní komunikace 2970 kanalizační 7,52 96,00 151,60 721,92 

cena celkem bez DPH   55   1 077,22 Kč 5 129,60 Kč 

cena celkem s DPH         
6 206,82 

Kč 
Cena za BM je určena dle platných zásad, schválených  Zastup. města  Litoměřice dne 23.6.2005 pod  č. jed. I/20 

 

 

  
 



 

Příloha k VCB 548 

Výpočet jednorázové náhrady 

Parcelní 

číslo Název druhu pozemku Způsob využití Výměra 
Druh zařízení 

(přípojka) 

Délka 
vedení 

bm 

náhrada za 
bm / Kč 

DPH 21% 
výpočet      

(bez DPH) 

3986/2 
zastavěná plocha a 
nádvoří společný dvůr 1067 

NN 20,1 160,00 675,36 3 216,00 

3986/2 
zastavěná plocha a 
nádvoří společný dvůr 1067 

pojistková skříň 1 500,00 105,00 500,00 

3989/2 ostatní plocha manipulační plocha 513 NN 18,4 80,00 309,12 1 472,00 

3991/1 ostatní plocha ostatní komunikace 1957 NN 25 96,00 504,00 2 400,00 

cena celkem bez DPH   63,5+1   1 593,48 Kč 7 588,00 Kč 

cena celkem s DPH         9 181,48 Kč 

 

 

 


