MĚSTO LITOMĚŘICE
POZVÁNKA
na 1. jednání Zastupitelstva města Litoměřice,
která se koná dne 07. 02. 2019 od 16:00 hodin
Kulturní a konferenční centrum v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68
Program:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
Schválení zápisu minulého jednání
Kontrola plnění bodů
Doplnění / stažení bodu programu
Hlasování o programu
Body jednání

1.
2.
3.
4.
5.

Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 28.1.2019
Dotace pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s.
Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků na rok 2019
Poskytnutí dotace TJ Slovan Litoměřice z.s.
Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích na rok
2019 – dotace nad 50 tis. Kč.
Zrušení předkupního práva u pozemku parc. č. 1345/84 v k.ú. Pokratice
Zrušení předkupního práva u pozemku parc. č. 2701/1 v k.ú. Litoměřice
Zrušení svazku obcí Sdružení energetických manažerů měst a obcí, schválení založení
spolku Sdružení energetických manažerů měst a obcí a jeho stanov a jmenování
zástupců do orgánů spolku za město Litoměřice
Nominace do volby Rady Národní sítě Zdravých měst ČR
Schválení Jednacího řádu Kontrolního výboru při ZM Litoměřice
Plán činnosti Kontrolního výboru při ZM Litoměřice na rok 2019
Volba soudních přísedících
Pravidla participativního rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2019
Kontrolní zpráva o plnění usnesení ZM za rok 2018

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Majetkové záležitosti:
Záměry:
15.
Majetkoprávní dořešení „připlocených pozemků“ v lokalitě ul. Škrétova, ul. Na výsluní a
Sadová
16.
Prodej pozemku parc.č. 216/24 o výměře 35 m2 (zast. plocha a nádvoří) a parc.č. 216/22 o
výměře 392 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice
17.
Prodej pozemku parc.č. 2732/4 o výměře 57 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice
18
Adresný prodej BJ č. 986/44 v ul. Mrázova 986/25 v k.ú. Litoměřice
Prodeje:
19.
Prodej pozemku parc. č. 2490/18 o výměře 376 m2, 2490/22 o výměře 301 m2, 2490/26 o
výměře 91 m2, 2490/29 o výměře 347 m2 a 2490/33 o výměře 25 m2 vše ost. plochakomunikace a vše v k.ú. Litoměřice
20.
Prodej opuštěné a neudržované klasické hrobky, sektor katolický, evidenční číslo 467 na
městském hřbitově
21.
Prodej pozemku parc.č. 1313/118 (ost. plocha) o výměře 28 m2 v k.ú. Litoměřice
22.
Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1313/1 o výměře 1778 m2 (ost. plocha – zeleň) v k.ú.
Litoměřice od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
23.
Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2532/2 o výměře 161 m2 (ost. plocha – komunikace)
v k.ú. Litoměřice od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
24.
Prodej BJ č. 430/26 v ul. Ladova 430/6, k.ú. Pokratice
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25.
26.
27.
28.

VII.
VIII.
IX.
X.

Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav
elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 5251/12 a 5251/71 v k.ú.
Litoměřice
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav
elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 3020,3040 a 3064 v k.ú.
Litoměřice
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav
vodovodní přípojky k části pozemku parc.č. 279/1 v k.ú. Litoměřice
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav
elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 4011/3,4071/1 v k.ú. Litoměřice
Informace
Interpelace
Diskuze
Závěr
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 07. 02. 2019
Číslo bodu:

1

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. ../1/2019
ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 28. 1. 2019 (viz příloha orig. zápisu)

Příloha č. 1: zapis_z_jednani_FV_28_1_2019.pdf
Příloha č. 2: FV1_final.pdf
Příloha č. 3: dane.pdf

V Litoměřicích 30.01.2019
Předkládá/jí: Ing. Radek Lončák MBA (radní)
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 07. 02. 2019
Číslo bodu:

2

Název bodu:

Dotace pro Destinační agenturu České středohoří o.p.s.

Zodpovídá:

Ing. Iveta Zalabáková

Zpracoval/a/i:

Ing. Iveta Zalabáková

Důvodová zpráva:
Jedná se o dotaci v celkové výši 750 tis. Kč (finance obsaženy ve schváleném rozpočtu na rok 2019 –
výdaje správního odboru ÚZ/ORG 2001/2000).
Nyní jde o samotné schválení smlouvy o dotaci – použití celkové výše 750 tis. Kč takto:
Základní činnost agentury v celkové výši 550 tis. Kč, z toho:
220 tis. Kč – mzdové náklady, část
130 tis. Kč – provozní náklady
200 tis. Kč – propagační materiály pro kampaně (kontaktní kampaně, účast na veletrzích a akcích,
atd.)
Produkt „Objevte barokní Zahradu Čech“ (včetně Okruhu církevní památky) v částce 200
tis. Kč, z toho:
100 tis. Kč – mzdové náklady a autorské honoráře
100 tis. Kč – provozní náklady
Tento produkt městem podpořen již v roce 2018 částkou 200 tis. Kč. Podpořen byl i
v předcházejících letech. Okruhy jsou realizovány ve spolupráci s dalšími organizacemi v destinaci a
ve spolupráci s odborem komunikace, marketingu a cestovního ruchu města Litoměřice. Výsledkem
je úspěšný turistický produkt, který je vzájemně marketingově propojen. Dojde opět k dalšímu
k rozšíření okruhů o nová témata – potenciál je i v rozšíření víkendových okruhů – Objevte barokní
Zahradu Čech. Vliv na celkovou návštěvnost města lze vyjádřit za rok 2018 nárůstem o cca 20%
návštěvníků památkových objektů.

Návrh Usnesení:
usnesením č. ../1/2019
a) ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice ve výši 750.000,- Kč pro Destinační
agenturu České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 28750853 na činnost
v roce 2019.
b) ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litoměřice
a Destinační agenturou České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČO:
28750853 (viz příloha orig. zápisu).
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Příloha č. 1: Smlouva_o_dotaci_cinnost_ZM_2_019.pdf

V Litoměřicích 30.01.2019
Předkládá/jí: Lukas Wünsch (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 07. 02. 2019
Číslo bodu:

3

Název bodu:

Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků na rok
2019

Zodpovídá:

Ing. Andrea Křížová

Zpracoval/a/i:

Hana Pospíchalová

Důvodová zpráva:
V rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2019 byla schválena částka ve výši 4.200 tis. Kč pro přiznání
dotací na celoroční činnost sportovních spolků v Litoměřicích. V prosinci 2018 byl Městem
Litoměřice vyhlášen dotační Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích
na rok 2019. Celkem bylo do Programu přijato 30 žádostí, z nichž 18 žádostí o poskytnutí dotace
převyšuje částku 50 tisíc.
V souladu s kritérii pro hodnocení přijatých žádostí re čl. 6 „Programu“:
Kritéria pro hodnocení žádostí a stanovení výše dotace:
tradice sportovního odvětví ve městě s ohledem na vybudovanou sportovní infrastrukturu
členská základna
nejvyšší hraná soutěž
finanční náročnost sportovního odvětví
atraktivita sportu – divácká návštěvnost
vlastní sportoviště
zajištění vícezdrojového financování spolku
komise sportu při RM všechny podané žádosti vyhodnotila a doporučuje ZM schválit předložený
návrh na přidělení dotací jednotlivým sportovním spolkům, které žádají nad 50 tis. Kč dle přílohy
(návrh viz příloha orig. zápisu).

Návrh Usnesení:
usnesením č. ../1/2019
ZM schvaluje
a) předložený návrh komise sportu při RM na přidělení dotací na podporu celoroční činnosti
sportovních spolků v Litoměřicích pro rok 2019 (návrh viz příloha orig. zápisu)
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: S_Navrh_dotaci_Program_podpory_celorocni_cinnost_2019.pdf
Příloha č. 2: S_Vzorova_VPS_o_poskytnuti_dotace.pdf
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V Litoměřicích 23.01.2019
Předkládá/jí: Ing. Andrea Křížová (vedoucí odboru)
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 07. 02. 2019
Číslo bodu:

4

Název bodu:

Poskytnutí dotace TJ Slovan Litoměřice z.s.

Zodpovídá:

Ing. Andrea Křížová

Zpracoval/a/i:

Hana Pospíchalová

Důvodová zpráva:
Sportovní spolek TJ Slovan Litoměřice z.s., IČO: 467 68 955, Na Vinici 1017/6, 412 01 Litoměřice
žádá o poskytnutí mimořádné dotace ve výši 100.000 Kč na uspořádání euroligového mezinárodního
turnaje v kategorii U14, které se bude konat v termínu 7. – 10. 2. 2019 v Litoměřicích.
Předpokládaný rozpočet činí 223.700 Kč. Dotace by byla použita na pokrytí nákladů spojených
s pořádáním akce (detailní rozpočet je přílohou žádosti).

Komise sportu při RM žádost dne 16. 1. 2019 projednala a konstatuje následující:
město Litoměřice od novely zákona o loteriích významně podporuje sportovní kluby a oddíly,
které pracují celoročně s dětmi a mládeží, a sice v rámci „Programu podpory celoroční činnosti
sportovních spolků v Litoměřicích“ - pro rok 2019 celkem 16,1 mil. Kč – viz článek 1.8.1.
Koncepce rozvoje sportu v Litoměřicích pro období 2018-2023 schválená usnesením
Zastupitelstvem města č. 100/4/2018 dne 21. 6. 2018 (v kompletním znění zveřejněná na
webových stránkách města viz dole)
https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/koncepce_rozvoje_sportu_ltm_2018_2
023_final.pdf
v souladu s čl. 1.8.4 Program podpory „talentovaná mládež, MS, ME, MČR, handicap
sportovci“ této Koncepce má město Litoměřice ve svém rozpočtu navíc částku ve výši 100 000
Kč na podporu mimořádných úspěchů, zejména v individuálních sportech (výjimečně i
kolektivních) na úhradu výdajů nad rámec běžných soutěží jako např. MČR, ME, MS,
kdy individuální žádosti jsou během roku projednány v komisi sportu a následně předloženy do
Rady či Zastupitelstva města
individuální žádosti o poskytnutí dotace na akci shodného typu budou podporovány pouze 1 x
ročně, např. 1 x ME, 1 x MS (někteří sportovci se zúčastňují několika ME, pořádaných různými
asociacemi)
v případě přihlašování do soutěží a turnajů, které jsou nad rámec aktuální výkonnostní soutěže
a vyžadují další finanční zdroje je nutné jednání s vedením města v dostatečném předstihu
prostřednictvím komise sportu případně odboru ŠKSaPP, aby tento nárok mohl být zapracován
do rozpočtu města příslušného období – viz článek 3.4 Koncepce
komise sportu při RM doporučuje vzhledem ke shora uvedenému poskytnutí účelové dotace ve
výši 20.000 Kč z rozpočtu odboru ŠKSaPP UZ talentovaná mládež, MS, ME, MČR, handicap
sportovci.
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Návrh Usnesení:
usnesením č. ../1/2019
ZM schvaluje
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 20.000 Kč sportovnímu spolku TJ Slovan Litoměřice z.s., IČO:
467 68 955, Na Vinici 1017/6, 412 01 Litoměřice na pořádání euroligového mezinárodního turnaje
v kategorii U14, který se bude konat v termínu 7. – 10. 2. 2019 v Litoměřicích
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (příloha viz orig. zápisu).

Příloha č. 1: TJ_Slovan_Litomerice_VPS_euroligove_MT.pdf
Příloha č. 2: TJ_Slovan_Litomerice_zadost_o_mimoradnou_dotaci.pdf

V Litoměřicích 23.01.2019
Předkládá/jí: Ing. Andrea Křížová (vedoucí odboru)
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 07. 02. 2019
Číslo bodu:

5

Název bodu:

Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY
v Litoměřicích na rok 2019 – dotace nad 50 tis. Kč.

Zodpovídá:

Ing. Andrea Křížová

Zpracoval/a/i:

Dagmar Zelená

Důvodová zpráva:
Odbor ŠKSaPP má v rozpočtu schválenou částku 700.000,-Kč pro „Program podpory celoroční
činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích“ na rok 2019.
Komise kultury při RM projednala na svém zasedání dne 30. 1. 2019 rozdělení dotací na celoroční
činnost dle kritérií pro hodnocení žádostí ve vyhlášeném „Programu podpory celoroční činnosti
subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích“ a to: tradice spolku, úspěšná reprezentace na
soutěžích, členská základna – upřednostněny budou spolky s dětskou/mládežnickou základnou,
koncepce a rozsah činnosti pro rok 2019 - divácká úspěšnost, finanční náročnost oboru a zajištětní
vícezdrojového financování spolku – tabulka viz příloha orig. zápisu.
V případě rozhodování o poskytnutí dotace nad 50.000,-Kč je vyhrazeno toto právo Zastupitelstvu
obce (dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích). Vzhledem ke Stanovisku Ministerstva financí /
Ministerstva vnitra k novele zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v
souvislosti s rozhodováním o dotacích nebo návratných finančních výpomocích je pro určení
příslušnosti zastupitelstva rozhodující nikoli částka, která bude obcí přiznána, ale částka, která byla
v žádosti požadována. Přesahuje-li tato částka 50 000 Kč, je funkčně příslušné zastupitelstvo, i kdyby
nakonec bylo přiznáno méně než 50 000 Kč.
ÚZ 3401/3400 v rámci schváleného rozpočtu 700.000,-Kč. – dotace na činnost sbory a soubory

Návrh Usnesení:
usnesením č. ../1/2019
ZM schvaluje
a) předložený návrh komise kultury při RM na přidělení dotací na podporu celoroční činnosti
subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích pro rok 2019 (návrh viz příloha č.1 orig. zápisu)
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha č.2 orig. zápisu).
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Příloha č. 1: ZM_7_2_2019_Dotace_na_cinnost_KULTURA_priloha_c_1.pdf
Příloha č. 2: ZM_7_2_2019_Dotace_na_cinnost_KULTURA_VPS_priloha_c_2.pdf

V Litoměřicích 17.01.2019
Předkládá/jí: Ing. Andrea Křížová (vedoucí odboru)
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 07. 02. 2019
Číslo bodu:

6

Název bodu:

Zrušení předkupního práva u pozemku parc. č. 1345/84 v k.ú.
Pokratice.

Zodpovídá:

Mgr. Václav Červín

Zpracoval/a/i:

Ing. Michal Kříž

Důvodová zpráva:
Pro pozemek parc. č. 1345/84 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 plochy výhradně s možností
uplatnění předkupního práva, konkrétně veřejné infrastruktury X11 - Plocha veřejného prostranství –
veřejná zeleň – městský park Miřejovická stráň. Zmíněný park je v současné době založen na
sousedním pozemku parc. č. 1345/74 v k.ú. Pokratice, který je ve vlastnictví Města Litoměřice. Nemá
dopad do rozpočtu města.
Návrh Usnesení:
usnesením č. ../1/2019
ZM schvaluje zrušení předkupního práva na pozemek parc. č. 1345/84 v k.ú. Pokratice.

Příloha č. 1: situace_park_mirejovicka.pdf

V Litoměřicích 29.01.2019
Předkládá/jí: Mgr. Václav Červín (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 07. 02. 2019
Číslo bodu:

7

Název bodu:

Zrušení předkupního práva u pozemku parc. č. 2701/1 v k.ú.
Litoměřice

Zodpovídá:

Mgr. Václav Červín

Zpracoval/a/i:

Ing. Michal Kříž

Důvodová zpráva:
Pro pozemek parc. č. 2701/1 v k.ú. Litoměřice bylo dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů zřízeno vydáním
současně platného Územního plánu Litoměřice, respektive jeho změn, předkupní právo pro Město
Litoměřice. To bylo u zmíněného pozemku zřízeno z důvodu vymezení veřejně prospěšné stavby
dopravní infrastruktury D51 - Cyklistická trasa podél Ohře – úsek Želetice – Terezín. V současné
době jsou na Tyršově mostě vymezeny pruhy pro cyklisty a následně na komunikaci směrem Terezín
je cyklistická trasa řešena také samostatnými cyklopruhy, nebo piktogramy na stávající komunikaci,
až po napojení na cyklotrasu skrze Litoměřickou kotlinu. Nemá dopad do rozpočtu města.

Návrh Usnesení:
usnesením č. ../1/2019
ZM schvaluje zrušení předkupního práva u pozemku parc. č. 2701/1 v k.ú. Litoměřice.

Příloha č. 1: situace_cyklotrasa_tyrsuv_most.pdf

V Litoměřicích 29.01.2019
Předkládá/jí: Mgr. Václav Červín (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 07. 02. 2019
Číslo bodu:

8

Název bodu:

Sdružení energetických manažerů měst a obcí - změna právní
formy

Zodpovídá:

Ing. Jaroslav Klusák Ph.D.

Zpracoval/a/i:

Ing. Jaroslav Klusák Ph.D.

Konzultoval/a (s
kým):

Bc. Martina Skoková

Důvodová zpráva:
Město Litoměřice se zavázalo společně s městy Hradec Králové a Brno k založení Sdružení
energetických manažerů měst a obcí (SEMMO), tj. dobrovolného svazku obcí podle § 49 a násl.
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
obcích“). Vzhledem ke změnám a rozšíření administrativních povinností pro dobrovolné svazky obcí
(DSO) plynoucí z novelizace zákona o obcích, byla na valné hromadě SEMMO dne 26.11.2018
jednomyslně schválena změna právní formy SEMMO na spolek. Z toho důvodu je nezbytné
dobrovolný svazek obcí zrušit, schválit stanovy a založení spolku a nominovat za město Litoměřice
zástupce v orgánech spolku. Zástupci jsou nominováni stejní jako u DSO.
Dopad do rozpočtu: Nemá přímý dopad do rozpočtu města - členský poplatek je součástí stávajícího
rozpočtu.
Návrh Usnesení:
usnesením č. ../1/2019
a) ZM ruší dobrovolný svazek obcí Sdružení energetických manažerů měst a obcí
b) ZM schvaluje založení spolku Sdružení energetických manažerů měst a obcí a zároveň schvaluje
stanovy spolku (viz příloha orig. zápisu)
c) ZM schvaluje jmenování zástupců do orgánů spolku za město Litoměřice, konkrétně Mgr.
Ladislava Chlupáče jako člena valného shromáždění a Ing. Jaroslava Klusáka, Ph.D. - člena
předsednictva.

Příloha č. 1: Stanovy_SEMMO_spolek_DEF.pdf

V Litoměřicích 30.01.2019
Předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)

1/1

Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 07. 02. 2019
Číslo bodu:

9

Název bodu:

Nominace do volby Rady Národní sítě Zdravých měst ČR

Zodpovídá:

Mgr. Milan Čigáš

Zpracoval/a/i:

Eva Šimková

Důvodová zpráva:
Litoměřice jsou členem NSZM ČR od roku 2002 a v Radě NSZM ČR mají zastoupení od roku 2005.
Volba se koná každé dva roky. Letošní proběhne 20.3.2019 na zasedání Valné hromady NSZM ČR
v Liberci.

Dopad do rozpočtu města:

není

Návrh Usnesení:
usnesením č. ../1/2019
ZM nominuje Mgr. Petra Hermanna do volby Rady Národní sítě Zdravých měst ČR pro volební
období 2019-2021, která se koná 20.3.2019 v Liberci na zasedání Valné hromady Národní sítě
Zdravých měst ČR.

V Litoměřicích 10.01.2019
Předkládá/jí: Mgr. Milan Čigáš (tajemník)

1/1

Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 07. 02. 2019
Číslo bodu:

10

Název bodu:

Schválení Jednacího řádu Kontrolního výboru při ZM Litoměřice

Zodpovídá:

Mgr. Jiří Adámek

Zpracoval/a/i:

Eva Šimková

Převzal/a/i od:

Bc. Martina Skoková

Důvodová zpráva:
Odůvodnění:
Kontrolní výbor zřízený při Zastupitelstvu města Litoměřice, zastoupený předsedou předkládá
zastupitelstvu ke schválení návrh Jednacího řádu tohoto výboru.
Předkládané znění vzešlo z diskuse, která proběhla na zasedáních kontrolního výboru.
Jednací řád je předkládán ke schválení zastupitelstvu s vědomím, že po jeho schválení bude závazný
nejen pro Kontrolní výbor ve stávajícím volebním období ale i v obdobích dalších.

Znění Jednacího řádu Kontrolního výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice tvoří přílohu tohoto
návrhu.

Dopad do rozpočtu města:

1. c) nemá dopad do rozpočtu města.

Návrh Usnesení:
usnesením č. ../1/2019
ZM schvaluje Jednací řád Kontrolního výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice (viz příloha orig.
zápisu).

Příloha č. 1: KV_Jednaci_rad_KV_pri_ZM_priloha1.pdf

V Litoměřicích 14.01.2019
Předkládá/jí: Mgr. Jiří Adámek (zastupitel)

1/1

Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 07. 02. 2019
Číslo bodu:

11

Název bodu:

Plán činnosti Kontrolního výboru při ZM Litoměřice na rok 2019

Zodpovídá:

Mgr. Jiří Adámek

Zpracoval/a/i:

Eva Šimková

Důvodová zpráva:
Vzhledem k tomu, že započal rok 2019 je třeba schválit plán činnosti KV při ZM Litoměřice pro rok
2019. Kontrolní výbor tedy prostřednictvím předsedy Mgr. Jiřího Adámka předkládá zastupitelstvu
svůj plán činnosti pro rok 2019. Plán činnosti byl sestaven na základě diskuse a požadavků členů
kontrolního výboru.
Dopad do rozpočtu města:
1.c) nemá dopad do rozpočtu města.

Návrh Usnesení:
usnesením č. ../1/2019
ZM schvaluje plán činnosti Kontrolního výboru na rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: KV_Plan_cinnosti_na_rok_2019_priloha.pdf

V Litoměřicích 15.01.2019
Předkládá/jí: Mgr. Jiří Adámek (zastupitel)

1/1

Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 07. 02. 2019
Číslo bodu:

12

Název bodu:

Volba soudních přísedících Okresního soudu v Litoměřicích

Zodpovídá:

Bc. Martina Skoková

Zpracoval/a/i:

Bc. Martina Skoková

Důvodová zpráva:
Dvěma soudním přísedícím zvoleným Zastupitelstvem města Litoměřice končí funkční období dne
8.4.2019. Okresní soud v Litoměřicích potřebuje soudní přísedící i pro další období (4 roky) a
navrhované osoby projevily zájem ve funkci pokračovat.
V souladu s § 60 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedící navrhuje a volí zastupitelstvo
obce v obvodu příslušného okresního soudu z řad občanů ČR, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v obvodu zastupitelstva obce nebo zde pracují. Přísedícím může být občan, který je způsobilý k
právním úkonům, bezúhonný (nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin) a dosáhl věku 30 let.
Občané narození před r. 1971 doloží, že pro období od 25. 2. 1948 do 17. 11. 1989 splňují podmínky
dle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon funkcí ve státních
orgánech.
Splnění podmínek doložili navrhovaní občané aktuálním výpisem z rejstříku trestů. Čestné
prohlášení a lustrační osvědčení předložila paní xxxxxxxxxxjiž před počátkem současného funkčního
období, paní xxxxxxxxxxxxxx tuto povinnost vzhledem k věku nemá. Dále bylo prověřeno, že tito
občané nebyli řešeni pro přestupky proti občanskému soužití ani majetku v působnosti MěÚ
Litoměřice. K navrhovaným osobám se kladně vyjádřil předseda okresního soudu.

Dopad do rozpočtu města: nemá dopad do rozpočtu města.

Návrh Usnesení:
usnesením č. ../1/2019
ZM navrhuje za přísedící Okresního soudu v Litoměřicích a do této funkce volí na dobu 4 let:
- paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice,
- paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice,

Příloha č. 1: Melenova.pdf
Příloha č. 2: vypis_Melenova.pdf
Příloha č. 3: vypis_Vozenilkova.pdf
1/2

V Litoměřicích 25.01.2019
Předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)

2/2

Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 07. 02. 2019
Číslo bodu:

13

Název bodu:

Schválení Pravidel participativního rozpočtu Města Litoměřice
pro rok 2019

Zodpovídá:

Mgr. Petr Hermann

Zpracoval/a/i:

Irena Vodičková

Konzultoval/a (s
kým):

Hermann Petr, zástupci politických stran

Důvodová zpráva:
Litoměřická veřejnost se zapojuje do rozvoje města mj. také prostřednictvím tzv. participativního
rozpočtování, kdy obyvatelé města mohou rozhodovat o využití části městského rozpočtu na realizaci
konkrétního projektu.
V roce 2016 byl tento participativní rozpočet vyzkoušen poprvé a byl realizován vítězný projekt
„Rozšíření dětského hřiště na Mostné hoře.“ V roce 2017 byl zrealizován projekt „Bosá stezka“ v
areálu ZŠ U
Stadionu, a v roce 2018 byl realizován projekt Zelená oáza u ZŠ Lingua Universal.
Pro rok 2019 je v rozpočtu vyčleněno 200 000 Kč a jsou připravena základní pravidla participativního
rozpočtu, která byla projednána pracovní skupinou pro participativní rozpočet. Pracovní skupina
byla složena z nominovaných zástupců politických stran. Pravidla korespondují s pravidly minulých
let s následujícími změnami:
a) jedná se o podporu projektů majetkového charakteru
b) projekt musí být ve fázi přípravy podpořen minimálně 30 podporovateli
c) minimální celkové náklady projektu činí alespoň 20 000 Kč
Podrobná pravidla pro předkladatele pro rok 2019 jsou přílohou návrhu.
Dopad do rozpočtu města: bude financováno v rámci schváleného rozpočtu na rok 2019.
Návrh Usnesení:
usnesením č. ../1/2019
ZM schvaluje Pravidla participativního rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2019 (viz příloha orig.
zápisu).

Příloha č. 1: PB_2019_Pravidla_part_rozpoctu.pdf
Příloha č. 2: PB_2019_Zadost_formular.pdf
Příloha č. 3: 01_PB_2019_rozpocet.pdf
Příloha č. 4: 02_PB_2019_podpisovy_arch.pdf
Příloha č. 5: 03_PB_2019_Cestne_prohlaseni_poskytovatele_fin_prispevku.pdf

V Litoměřicích 30.01.2019
Předkládá/jí: Mgr. Petr Hermann (zastupitel)

1/1

Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 07. 02. 2019
Číslo bodu:

14

Název bodu:

Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města
Litoměřic za rok 2018

Zodpovídá:

Mgr. Milan Čigáš

Zpracoval/a/i:

Eva Šimková

Důvodová zpráva:
V roce 2018 proběhlo 7 jednání ZM z toho 1 mimořádné a 1 ustavující jednání konané po
komunálních volbách 2018. Zastupitelé města přijali za rok 2018 celkem 215 usnesení.

Podrobný přehled plnění – viz příloha orig. zápisu.

Dopad do rozpočtu města:

Nemá dopad do rozpočtu města.

Návrh Usnesení:
usnesením č. ../1/2019
ZM bere na vědomí Kontrolní zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Litoměřice za rok
2018 (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: TAJ_Zprava_o_kontrole_plneni_usneseni_ZM_za_rok_2018.docx
Příloha č. 2: Zprava_o_kontrole_plneni_usneseni_ZM_2018.pdf

V Litoměřicích 21.01.2019
Předkládá/jí: Mgr. Milan Čigáš (tajemník)

1/1

Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 07. 02. 2019
Číslo bodu:

15

Název bodu:

Majetkoprávní dořešení „připlocených pozemků“ v lokalitě ul.
Škrétova, ul. Na výsluní a Sadová

Zodpovídá:

Ing. Václav Härting

Zpracoval/a/i:

Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:
Žadatel: OSNMM
Odůvodnění: Na základě kontroly a orientačního zaměření byly zjištěny nesrovnalosti hranic
sousedních vlastníků pozemků, oplocení pozemků je posunuté. OSNMM již tyto nesrovnalosti
v minulosti řešil vždy na žádost vlastníků dotčených pozemků.
Ul. Škrétova: 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 užívají více než 10 let a požadují odkoupení pozemků za smluvní cenu
z roku 2006-2007. Žádostí o odkoupení potvrzují, že nemohli být v dobré víře, že jsou připlocené
části pozemků jejich vlastnictvím.
Ul. Sadová: 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, pozemek užívá více jak 10 let. Souhlasili by
za 100 Kč/m2
Ul. Na výsluní: Dle stanoviska bylo původním majitelům ze strany MNV nařízeno při oplocení
zachovat uliční čáru.
Z důvodu výše uvedených skutečností doporučujeme tyto připlocené pozemky odprodávat za cenu
smluvní 100 Kč/m2, jedná se o původní stavebníky, kteří tyto pozemky užívají víc jak 10 let a
zjištěné odchylky budou s konečnou platností dořešeny.
Projednáno v MK dne 21.01.2019 Hlasováním pro:7

proti: 0

zdržel se: 0

MK doporučuje obecně u zjištěných pozemků „připlocení“- dořešení nesrovnalostí, spočívající v
užívání pozemků uživateli po dobu delší než 10-ti let za 100 Kč/m2. Z důvodu technického vývoje a
digitalizace katastrálních území, je možné tyto odchylky vyhledat a zkonfrontovat tímto vlastnické
vztahy se skutečným užíváním a dořešením s konečnou platností.

Návrh Usnesení:
1/2

usnesením č. ../1/2019
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků v lokalitě ulic Sadová, Na výsluní a Škrétova z důvodu
dořešení majetkoprávních vztahů k pozemkům ve vlastnictví města Litoměřice, které užívají vlastníci
sousedních pozemků, a to za cenu smluvní ve výši 100 Kč/m2 (nutný GP).

Příloha č. 1: priploceni_7.02..pdf
Příloha č. 2: zajmove_lokality.pdf

V Litoměřicích 23.01.2019
Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)

2/2

Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 07. 02. 2019
Číslo bodu:

16

Název bodu:

Prodej pozemku parc.č. 216/24 o výměře 35 m2 (zast.plocha a
nádvoří) a parc.č. 216/22 o výměře 392 m2 (zahrada) v k.ú.
Pokratice

Zodpovídá:

Ing. Václav Härting

Zpracoval/a/i:

Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:
Žadatel: Manželé
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx, Litoměřice
Odůvodnění: Žadatelé pozemky užívají na základě nájemní smlouvy s tím, že na jednom pozemku je
postavena garáž ve vlastnictví žadatelů.
Stanovisko OÚRM: Z územního hlediska není k prodeji námitek ani připomínek
Stanovisko OSNMM: Na základě místního šetření bylo zjištěno, že pozemek parc.č. 216/22 je celý
oplocený. Naopak bylo zjištěno, že sousední pozemky jsou “připlocené“. Pro dořešení bude použit
stejný mechanizmus, jako v lokalitě Sadová, Na výsluní a Škrétova.
Projednáno v MK dne 21.01.2019 Hlasováním pro:7

proti: 0

zdržel se: 0

MK doporučuje prodej

Návrh Usnesení:
usnesením č. ../1/2019
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 216/24 o výměře 35 m2 (zast. plocha a nádvoří) a
parc.č. 216/22 o výměře 392 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice

Příloha č. 1: Dvorakovi_7.02..pdf

V Litoměřicích 23.01.2019
Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)

1/1

Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 07. 02. 2019
Číslo bodu:

17

Název bodu:

Prodej pozemku parc.č. 2732/4 o výměře 57 m2 (zast.plocha) v
k.ú. Litoměřice

Zodpovídá:

Ing. Václav Härting

Zpracoval/a/i:

Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:
Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín
Odůvodnění: Na pozemku se nachází stavba – technická vybavenost (trafostanice). Tuto stavbu
žadatel nechal zapsat do katastru nemovitostí v 12/2018, nájem za pozemek byl hrazen na základě
nájemní smlouvy (1992) s původním parcelním číslem 2732/3 o výměře 56 m2.
Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je Území plán Litoměřice ve
znění právního stavu po změně č.2 (ÚPD), je pozemek parc. č. 2732/4 v k.ú. Litoměřice zařazen do
ploch s rozdílným způsobem využití označených jako ZS* - sídelní zeleň veřejná. Symbol hvězdičky u
indexu znamená, že se jedná o plochu v záplavovém území.
Z hlediska koncepce rozvoje stanovené v platné územně plánovací dokumentaci není k prodeji
pozemku připomínek.
Projednáno v MK dne 21.01.2019 Hlasováním pro:7

proti: 0

zdržel se: 0

MK doporučuje prodej

Návrh Usnesení:
usnesením č. ../1/2019
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 2732/4 o výměře 57 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice

Příloha č. 1: CEZ_7.02.pdf

V Litoměřicích 23.01.2019
Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)

1/1

Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 07. 02. 2019
Číslo bodu:

18

Název bodu:

Adresný záměr prodeje BJ č. 986/44, ulice Mrázova 986/25 v k.ú.
Litoměřice

Zodpovídá:

Lenka Procházková

Zpracoval/a/i:

Lenka Procházková

Důvodová zpráva:
Stávající nájemce podal v lednu 2019 žádost o odkoupení bytu za cenu dle znaleckého posudku.
V minulosti již město tuto bytovou jednotku nabízelo nájemci ke koupi, ale vzhledem k tomu, že měl
nájemce neuhrazené pohledávky vůči Městu Litoměřice nebyl mu nákup umožněn.
Město vlastní v domě č.p. 986, ul. Mrázova pouze tuto bytovou jednotku, za kterou musí přispívat do
fondu oprav. Stávající nájemce, paní xxxxxxxxxxxxxx projevila zájem o odkoupení bytu. Dle
znaleckého posudku č. 2173-19 ze dne 7.1.2019 je kupní cena ve výši 1.250.000,- Kč.
OSNMM doporučuje schválení adresného záměru prodeje bytu stávajícímu nájemci bytu. Prodej
musí být realizován v zákonem stanovené lhůtě (tj. do 6 měsíců od převzetí nabídky ke koupi).

Návrh Usnesení:
usnesením č. ../1/2019
ZM schvaluje adresný záměr prodeje BJ č. 986/44, vymezené v budově č.p. 986, stojící na pozemku
parc. č. 1343 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 2229 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti
6186/421671 na společných částech domu č.p. 986 a pozemku parc. č. 1343 v k.ú. Litoměřice.

V Litoměřicích 16.01.2019
Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 07. 02. 2019
Číslo bodu:

19

Název bodu:

Prodej pozemků parc. č. 2490/18 o výměře 376 m2, 2490/22 o
výměře 301 m2, 2490/26 o výměře 91 m2, 2490/29 o výměře 347
m2 a 2490/33 o výměře 25 m2 vše ost. plocha-komunikace a vše v
k.ú. Litoměřice

Zodpovídá:

Ing. Václav Härting

Zpracoval/a/i:

Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:
Žadatel: Ústecký kraj, IČO: 70892156, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
Odůvodnění: Jde o majetkoprávní dořešení pozemků pod komunikacemi, silnice č. III/24715, která je
ve vlastnictví žadatele s právem hospodaření pro příspěvkovou organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje.
Nabízená kupní cena ve výši 60 Kč/m2 je stanovena v souladu s usnesením vlády č. 508 ze dne
8.6.2016 - Doporučený postup pro realizaci majetkoprávního vypořádání pozemků pod silnicemi III.
třídy.
Stanovisko OÚRM: Z hlediska koncepce obsažené v platné územně plánovací dokumentaci, kterou je
ÚP ve znění právního stavu po změně č. 2, není k prodeji námitek.
Projednáno v MK dne 21.2018: Hlasováním pro:6

proti: 0

zdržel se: 0

MK doporučuje
Záměr byl projednán a schválen v ZM 6.12.2018 usnesením č. 43/02/2018
Zveřejněno na úřední desce: od 3.01.2019 do 19.01.2019 není připomínek ani námitek.
Cena dle zákona č. 157/2000 Sb.
Dopad do rozpočtu města 2019 bude příjmem ÚZ 4802/4000

Návrh Usnesení:
usnesením č. ../1/2019
ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 2490/18 o výměře 376 m2, 2490/22 o výměře 301 m2,
2490/26 o výměře 91 m2, 2490/29 o výměře 347 m2 a 2490/33 o výměře 25 m2 vše ost. plochakomunikace v k.ú. Litoměřice, Ústeckému kraji, IČO: 7089156, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad
Labem, za cenu 68 400 Kč stanovenou dle zákona č. 157/2000 Sb. a uhrazení správního poplatku za
vklad práva do katastru nemovitostí.

1/2

Příloha č. 1: UK_7.02..pdf

V Litoměřicích 24.01.2019
Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 07. 02. 2019
Číslo bodu:

20

Název bodu:

Prodej opuštěné a neudržované klasické hrobky, sektor katolický,
evidenční číslo 467 na městském hřbitově

Zodpovídá:

Ing. Václav Härting

Zpracoval/a/i:

Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:
Žadatel: pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice

Odůvodnění: ZM dne 6.3.2008 schválilo zásady pro prodej opuštěných a neudržovaných náhrobků a
pomníků (hrobová zařízení - movité věci) a hrobek (hřbitovní stavby - nemovité věci), které se
z důvodu opuštění jejich vlastníky staly vlastnictvím města.
Stanovisko OSNMM: Projednáno se správcem městského hřbitova – jedná se o nemovitou věc, která
se nezapisuje do katastru nemovitostí, je určená k uložení lidských pozůstatků v rakvi nebo urně.
Dle nové metodiky ekonomického odboru je příjem za hrobku nutné zaúčtovat s aktuálním DPH
(21%).
Projednáno v MK dne 21.2018: Hlasováním pro:6

proti: 0

zdržel se: 0

MK doporučuje
Záměr byl projednán a schválen v ZM 6.12.2018 usnesením č. 44/02/2018
Zveřejněno na úřední desce: od 3.01.2019 do 19.01.2019 není připomínek ani námitek.
Cena dle znaleckého posudku č. 9084/243 činí 5 190 Kč
Dopad do rozpočtu města 2019 bude příjmem ÚZ 4802/4000

Návrh Usnesení:
usnesením č. ../1/2019
ZM schvaluje prodej opuštěné a neudržované hřbitovní stavby - klasické hrobky, sektor katolický,
evidenční číslo 467 na Městském hřbitově v Litoměřicích za cenu dle znaleckého posudku ve výši
5 190 Kč + 21 % DPH, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice.

V Litoměřicích 24.01.2019
1/2

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 07. 02. 2019
Číslo bodu:

21

Název bodu:

Prodej pozemku parc.č. 1313/118 (ost. plocha) o výměře 28 m2 v
k.ú. Litoměřice

Zodpovídá:

Ing. Václav Härting

Zpracoval/a/i:

Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:
Žadatel: Diecézní charita Litoměřice, IČO: 40229939, Kosmonautů 2022, Litoměřice

Odůvodnění: Žadatel je vlastník sousední nemovitosti čp. 2022, kde realizoval přístavbu z důvodu
rozšíření nebytových prostorů pro poskytování sociálních služeb znevýhodněným občanům Litoměřic
i celého regionu. K realizaci byla poskytnuta dotace z IROP v rámci výzvy č. 30 Rozvoj sociálních
služeb v sociálně vyloučených lokalitách.
Stanovisko OÚRM: Při posouzení souladu s koncepcí rozvoje obsažené v platné územně plánovací
dokumentaci, kterou je Územní plán Litoměřice ve znění právního stavu po změně č. 2, není
k prodeji námitek ani připomínek.
Projednáno v MK dne 22.08.2016 hlasováním pro:6

proti:0

zdržel se:0

MK doporučuje prodej.
Upřesnění záměru žadatele: Jedná se o stávající sociální služby, které jsou již v budově realizovány.
Současné prostory jsou nevyhovující. Záměrem projektu není zvyšování kapacity služeb, ale
zkvalitnění poskytované péče o klienty.
Záměr byl projednán a schválen v ZM 15.09.2016 usnesením č. 130/6/2016
Zveřejněno na úřední desce: od 23.09.2016 do 10.10.2016 není připomínek ani námitek.
RM 1.9.2016 schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – umístění
stavby schodiště. Žadatel dokončil stavbu a nechal vypracovat geometrický plán.
Cena dle znaleckého posudku č.2/718/19

34 000 Kč

Žádost o snížení kupní ceny:

23 800 Kč

S odůvodněním: Diecézní charita je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby občanům.
Finanční prostředky na nákup pozemku nelze nárokovat z programu IROP, žadatel disponuje
s omezeným množstvím volných prostředků.
Dopad do rozpočtu města 2019 bude příjmem ÚZ 4802/4000
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Návrh Usnesení:
usnesením č. ../1/2019
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 1313/118 (ost. plocha) o výměře 28 m2 v k.ú. Litoměřice,
Diecézní charitě Litoměřice, IČO: 40229939, Kosmonautů 2022, Litoměřice, za cenu dle znaleckého
posudku 34 000 Kč + 21 % DPH, náklady na vypracování znaleckého posudku 3 630 Kč a uhrazení
správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.
nebo
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 1313/118 (ost. plocha) o výměře 28 m2 v k.ú. Litoměřice,
Diecézní charitě Litoměřice, IČO: 40229939, Kosmonautů 2022, Litoměřice, za cenu smluvní 23 800
Kč + 21 % DPH, náklady na vypracování znaleckého posudku 3 630 Kč a uhrazení správního
poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, a to z toho důvodu, že se jedná o neziskovou
organizaci, která vykonává veřejně prospěšnou činnost – poskytování sociálních služeb občanům
města.

Příloha č. 1: Diecezni_charita_7.02.pdf

V Litoměřicích 24.01.2019
Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 07. 02. 2019
Číslo bodu:

22

Název bodu:

Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1313/1 o výměře 1778 m2
(ost. plocha - zeleň) v k.ú. Litoměřice od ČR ÚZSVM, Rašínovo
nábřeží 390, Praha

Zodpovídá:

Ing. Václav Härting

Zpracoval/a/i:

Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:
Žadatel: OSNMM
Odůvodnění: Jedná se o pozemek- veřejnou zeleň, na části pozemku se nachází kontejnerové stání
v ul. Werichova. 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.
Parc.č. 1313/1 ostat.plocha - zeleň o výměře 1778 m2 v ul. Werichova
Zastupitelstvo města dne 22.10.2009 schválilo podání žádosti

Návrh Usnesení:
usnesením č. ../1/2019
ZM schvaluje smlouvu č. 6691/2018 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci pozemku parc.č. 1313/1 v k.ú. Litoměřice, od ČR- ÚZSVM, IČO:69797111, Rašínovo nábřeží 390/42,
Praha, do vlastnictví města Litoměřice.

Příloha č. 1: UZS_7.2..pdf

V Litoměřicích 25.01.2019
Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)

1/1

Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 07. 02. 2019
Číslo bodu:

23

Název bodu:

Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2532/2 o výměře 161 m2
(ost. plocha - komunikace) v k.ú. Litoměřice od ČR ÚZSVM,
Rašínovo nábřeží 390, Praha

Zodpovídá:

Ing. Václav Härting

Zpracoval/a/i:

Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:
Žadatel: OSNMM
Odůvodnění: Jedná se o pozemek- veřejnou komunikaci z 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.
Parc.č. 2532/2 ostat.plocha - komunikace o výměře 161 m2, odbočka do ul. Kamýcká
Zastupitelstvo města dne 14.03.2013 schválilo podání žádosti

Návrh Usnesení:
usnesením č. ../1/2019
ZM schvaluje smlouvu č. 7553/2018 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci pozemku parc.č. 2532/2 v k.ú. Litoměřice, od ČR- ÚZSVM, IČO:69797111, Rašínovo nábřeží 390/42,
Praha, do vlastnictví města Litoměřice.

Příloha č. 1: UZS_7.2.I.pdf

V Litoměřicích 25.01.2019
Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 07. 02. 2019
Číslo bodu:

24

Název bodu:

Prodej BJ č. 430/26, ulice Ladova 430/6 v k.ú. Pokratice

Zodpovídá:

Lenka Procházková

Zpracoval/a/i:

Lenka Procházková

Důvodová zpráva:
ZM schválilo dne 21.06.2018 pod č. usn. 110/4/2018 adresný záměr prodeje BJ č. 430/26, vymezené
v budově č.p. 430, stojící na pozemku parc. č. 614/4 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 455 m2 a
spoluvlastnického podílu o velikosti 8064/250472 na společných částech domu č.p. 430 a pozemku
parc.č. 614/4 v k.ú. Pokratice.
Záměr prodeje nemovitosti byl zveřejněn na úřední desce města od 09.07.2018 do 25.07.2018.
Kupující: stávající nájemce výše uvedené bytové jednotky – paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice.
Kupní cena: 1.200.000,- Kč (dle znaleckého posudku č. 2170-18 ze dne 11.6.2018).
Město Litoměřice vlastní v domě č.p. 430, ul. Ladova pouze tuto bytovou jednotku, za kterou musí
přispívat do fondu oprav. Stávající nájemce, paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, projevila zájem o
odkoupení bytu ve třech stejných splátkách, přičemž první splátka bude uhrazena před podpisem
kupní smlouvy a další dvě vždy po roce. V kupní smlouvě bude dle § 2132 zákona č. 89/2012 Sb.,
sjednána doložka o výhradě vlastnictví, tedy že vlastnické právo přejde na kupujícího až splněním
podmínky uhrazení celé kupní ceny. Do katastru nemovitostí bude zapsána poznámka o výhradě
vlastnictví, jako vlastník zůstane zapsán prodávající. Kupující nadále zůstává nájemcem předmětného
bytu. V kupní smlouvě a v dodatku nájemní smlouvy bude uvedeno, že nájemník má povinnost hradit
veškeré platby související se správou domu a pozemku, zejména služby a dále pak i případné
investice. Nájemné do doby úhrady poslední splátky, tj. do doby zaplacení kupní ceny bude
stanoveno ve výši příspěvku do fondu oprav.
OSNMM doporučuje schválení prodeje bytu stávajícímu nájemci bytu.

Návrh Usnesení:
usnesením č. ../1/2019
ZM schvaluje prodej BJ č. 430/26, vymezené v budově č. p. 430, stojící na pozemku parc. č. 614/4
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 455 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 8064/250472 na
společných částech domu č.p. 430 a pozemku parc. č. 614/4 v k.ú. Pokratice paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice.
V kupní smlouvě bude dle § 2132 zákona č. 89/2012 Sb., sjednána doložka o výhradě vlastnictví.
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V Litoměřicích 16.01.2019
Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 07. 02. 2019
Číslo bodu:

25

Název bodu:

Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování,
údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků
parc.č. 5251/12, 5251/71 v k.ú. Litoměřice

Zodpovídá:

Ing. Václav Härting

Zpracoval/a/i:

Jana Fialová

Důvodová zpráva:
Žadatel: ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín
Odůvodnění: V rámci stavební akce “ IV-12-4016440 LT Litoměřice Kamýcká 5251/12, kNN
SS100“ byla žadatelem vybudována na pozemku v majetku obce nová elektrizační distribuční
soustava.
Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č.
9810000554 dne 29.3.18.
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. ../1/2019
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav
elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 5251/12, 5251/71 v k.ú. Litoměřice, dle GP
4680-164/2018 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s. IČO: 24729035, Teplická 874/8,
Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 2180 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku
za vklad práva do katastru nemovitostí.

Příloha č. 1: SV554.pdf

V Litoměřicích 25.01.2019
Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 07. 02. 2019
Číslo bodu:

26

Název bodu:

Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování,
údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků
parc.č. 3020,3040,3064 v k.ú. Litoměřice

Zodpovídá:

Ing. Václav Härting

Zpracoval/a/i:

Jana Fialová

Důvodová zpráva:
Žadatel: ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín
Odůvodnění: V rámci stavební akce “IV-12-4015351, Litoměřice-Odběratelská TS pro plavecký
bazén“ byla žadatelem vybudována na pozemku v majetku obce nová elektrizační distribuční
soustava.
Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č.
9810000530 dne 1.9.2017. V budoucí smlouvě nebyl zahrnut pozemek parc.č. 3064 v k.ú.Litoměřice,
který byl převeden na obec v mezidobí z majetku UZSVM. Žadatel souhlasí s oceněním jednorázové
náhrady u tohoto pozemku podle platných Zásad o zřizování věcných břemen, omezujících vlastnické
právo Města Litoměřice k věcem nemovitým.
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. ../1/2019
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav
elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 3020,3040,3064 v k.ú. Litoměřice, dle GP
4656-24//2018 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s. IČO: 24729035, Teplická 874/8,
Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 5022 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku
za vklad práva do katastru nemovitostí.

Příloha č. 1: SV_530.pdf

V Litoměřicích 25.01.2019
Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 07. 02. 2019
Číslo bodu:

27

Název bodu:

Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování,
údržby a oprav vodovodního zařízení k části pozemku parc.č.
279/1 v k.ú. Litoměřice

Zodpovídá:

Ing. Václav Härting

Zpracoval/a/i:

Jana Fialová

Důvodová zpráva:
Žadatel: Manželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice
Odůvodnění: V rámci stavební akce „Přípojka vody pro objekt č.p. 291/5, Vavřinecká ul.
Litoměřice k.ú. Litoměřice“ byla žadatelem umístěna do pozemku parc.č. 279/1 v k.ú. Litoměřice
přípojka vody ve prospěch stavby umístěné na pozemku parc.č.278/4 v k.ú. Litoměřice, na němž je
umístěna stavba č.p. 291/5 v části obce Předměstí ve vlastnictví žadatelů.
Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č.
981000581 dne 19.11. 2018
Jednorázová náhrada za zařízení v předpokládané délce 16,5m (125,- Kč/m) ve výši 2063 Kč (tj. 2496
Kč s DPH po zaokrouhlení) byla žadatelem uhrazena na základě budoucí smlouvy a daňového
dokladu č. 2804045 dne 28.11.2018. Podle předloženého GP 4676-337/2018 je skutečná délka
umístění přípojky 14,14 m. Jednorázová úhrada byla určena dle platných zásad o zřizování věcných
břemen, schválených Zastupitelstvem města Litoměřice dne 23.6.2005 pod č. jed. I/20.
Objednavatelem a plátcem geom. plánu č. 4676-337/2018 jsou žadatelé. Poplatek za vklad smlouvy
do KN hradí žadatelé.

Návrh Usnesení:
usnesením č. ../1/2019
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav
vodovodního zařízení k části pozemku parc.č. 279/1 v k.ú. Litoměřice, v rozsahu dle GP
4676-337/2018, ve prospěch vlastnictví pozemků parc.č. 278/4 v k.ú. Litoměřice, za jednorázovou
úhradu ve smluvní výši 2063 Kč +21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do
katastru nemovitostí, který jsou povinni zaplatit současní vlastníci Manželé
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice

Příloha č. 1: 581.pdf

V Litoměřicích 25.01.2019
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Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 07. 02. 2019
Číslo bodu:

28

Název bodu:

Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování,
údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků
parc.č. 4011/3,4071/1 v k.ú. Litoměřice

Zodpovídá:

Ing. Václav Härting

Zpracoval/a/i:

Jana Fialová

Důvodová zpráva:
Žadatel: ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín
Odůvodnění: V rámci stavební akce “ IV-12-4014986 LT, Ltm, Na Vinici, kabel NN, p.p.č.
4071/23, nové OM“ byla žadatelem vybudována na pozemku v majetku obce nová elektrizační
distribuční soustava.
Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č.
9810000538 dne 27.10. 2017.
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. ../1/2019
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav
elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 4011/3,4071/1 v k.ú. Litoměřice, dle GP
4691-152/2018 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s. IČO: 24729035, Teplická 874/8,
Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 692 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za
vklad práva do katastru nemovitostí.

Příloha č. 1: SV_538.pdf

V Litoměřicích 25.01.2019
Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Zápis
z jednání výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice
Finanční výbor (FV)
konaného dne 28. 1. 2019 od 16:00 v zasedací místnosti ČNIS
Přítomni:
•

Ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV

•

Ing. Vladimír Kestřánek, MBA

•
•

Mgr. Jan Fibich
Ing. Libuše Křížová

Omluveni:
•

David Šikula, DiS.

•

Ing. Marek Kocánek

•

Ing. Jan Hrkal

Jednání řídil: Ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV
Zapisovatel: Ing. Iveta Zalabáková
Program:
1. Návrhy na rozpočtová opatření
2. Různé

Konec jednání: 17:00
Termín příštího jednání: 1. 4. 2019 od 16:00 v zasedací místnosti ČNIS
Zapsal (a): Ing. Iveta Zalabáková

Hosté: Ing. Křížová, Ing. Lachman, Mgr. Čigáš, Ing. Brunclíková, p. Hercík

Ad 1. Návrhy na rozpočtová opatření:
Finanční výbor v rámci tohoto bodu projednává předložené návrhy rozpočtových opatření níže uvedených
odborů, kde v diskusi s vedoucími odborů, příp. vedoucí ekonomického odboru provádí položkovou kontrolu
obsahu, rozsahu a oprávněnosti požadavku.
Dotace 2018 – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
- jedná se o rozpočtová opatření ohledně dotací – tj. dotace, které město obdrželo od poslední úpravy
rozpočtu v ZM 6. 12. 2018, dále se jedná o úpravy dotací již v rozpočtu zahrnutých s ohledem na skutečné
čerpání k 31.12. 2018
FV bere informaci na vědomí, souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení.
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)
Dotace 2019 – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
- jedná se o nové dotace roku 2019 – upřesnění výše příspěvku na výkon státní správy
- dále se jedná o finanční vypořádání dotací z roku 2018 (vratka dotace na volby ve výši 27 tis. Kč)
FV bere informaci na vědomí, souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení.
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)
Odbor ekonomický – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení.
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)
Odbor správní – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
Na jednání FV proběhla diskuse ohledně záměru pořízení samoobslužných pokladen pro potřeby MěÚ
(výdaj ve výši 1 mil. Kč) – S ohledem na nepřipravenost podkladů FV přesouvá tuto záležitost na další
jednání FV – pro konečné rozhodnutí nutno tento záměr podrobněji rozpracovat a specifikovat očekávaný
přínos SWOT analýzou.
Ostatní rozpočtová opatření - FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení.
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)
Odbor školství, kultury, sportu a pam. péče – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení.
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)
Odbor správy nemovitého majetku města – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení.
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)
Odbor životního prostředí – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení.
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení.
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)
Stavební úřad – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení.
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)
Odbor územního rozvoje – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení.
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)
Útvar PROLIDI – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení.
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)
Odbor dopravy a silničního hospodářství – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení.
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)

Organizační složka SMART CITY Litoměřice – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení.
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)
celkem navržená rozpočtová opatření – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
celková výše rozpočtových opatření ve výši 21 507 tis. Kč, z toho:
částka 9 702 tis. Kč - přesuny nedočerpaných výdajů roku 2018, které přecházejí do výdajů roku 2019 (tj.
dosud nebyly zahrnuty ve schváleném rozpočtu 2019) - nejedná se o požadavek na nové finance – tj. tato
částka je součástí zůstatku peněžních prostředků na účtech města k 31. 12. 2018
částka 11 805 tis. Kč - nové výdaje roku 2019

Ad 2. Různé:
Informace o stavu finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2018:
- k 31. 12. 2018 stav finančních prostředků na účtech města ve výši cca 168 mil. Kč – tj. za rok 2018 bylo
hospodaření města schodkové (schodek rozpočtu cca 11,5 mil. Kč – stav financí k 1. 1. 2018 ve výši
179 mil. Kč) – podrobně bude rozebráno v závěrečném účtu města za rok 2018 (bude předloženo jako
každoročně na červnové jednání ZM)
vývoj daňových příjmů k 12/2018:
- v porovnání se stejným obdobím minulého roku je stav plnění jednotlivých daní (viz příloha) vyšší o
cca 36,3 mil. Kč (tj. + 12 %), z toho zejména:
• daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (položka 1111) cca + 10,8 mil. Kč (+ 15 %)
• daň z přidané hodnoty (položka 1211) cca + 26,4 mil. Kč (+ 19 %)

ověřil – ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV

Přílohy:
•
•

Návrhy rozpočtových opatření
Daňové příjmy k 12/2018

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

DOTACE r. 2018 - dodatky
Příjmy
ÚZ/ORG

Název

14032/6300 prevence kriminality na místní úrovní

Výdaje
Rozpočet (v tis. Kč)
původní

změna

nový

původní

změna

Název

55

60

1 320

-185

1 135

1 031

-58

116

-4

112

195

-120

9812/9100 MoveCit

480

-3

477

289

-21

2805/2000 dotace od obcí - přestupky

180

-7

173

17015/8202 automatické park. zařízení pro kola v Ltm. - NIV SR

4

-1

3

4

-1

3 automatické park. zařízení pro kola v Ltm. - NIV SR

17015/8202

17016/8202 automatické park. zařízení pro kola v Ltm. - NIV EU

53

-1

52

53

-1

52 automatické park. zařízení pro kola v Ltm. - NIV EU

17016/8202

896

-1

895

896

-1

24

-1

23

24

-1

23 Obec Žalhostice - Společná jednotka požární ochrany

15

-1

14

15

-1

14 CŠJ Litoměřice - operační program Zaměstnanosti

786

-1

785

786

-1

17051/9102 projekt e-FEKTA - NIV SR

33066/3610 DDM Rozmarýn - podpora nadaných žáků ZŠ a SŚ
2301/2300 Obec Žalhostice - Společná jednotka požární ochrany
13013/3369 CŠJ Litoměřice - operační program Zaměstnanosti
33063/3317 MŠ Masarykova - výzkum, vývoj a vzdělání

Celkem

3 934

-210

3 724

3 353

-210

55 prevence kriminality na místní úrovní

ÚZ/ORG

-5

90002/9100 PATH 2030

-5

nový

60

14032/6300

973 PATH 2030

90002/9100

75 projekt e-FEKTA - NIV SR

17051/9102

268 MoveCit

9812/9100

895 DDM Rozmarýn - podpora nadaných žáků ZŠ a SŚ

33066/3610

785 MŠ Masarykova - výzkum, vývoj a vzdělání

3 143

2301/2300
13013/3369
33063/3317

Celkem

DOTACE r. 2019
Příjmy
ÚZ/ORG

Název

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu
příspěvek na výkon státní správy
2806/2000
příspěvek na výkon státní správy s rozšířenou působností
2805/2000 příspěvky, náhrady, vratky……

Celkem

Výdaje
Rozpočet (v tis. Kč)
původní

změna

nový

22 858
14 960,0

27
22 885
523,0 15 483,0

26 040,0

-426,6 25 613,4

500,0

64 358

-96,4

27

původní

změna

0

nový

27

Název

27 fin. vypořádání účel. dot. - výdaje spojené s volbami z 1/3 Senátu ČR a zastup. v obci

403,6

64 385

0

27

27

Celkem

ÚZ/ORG
98187/2000

MĚSTO LITOMĚŘICE
NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

28.1.2019

předkládá odbor:

ekonomický
1. Tabulka

ÚZ/ORG
1

Název

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu

Celkem
2. Tabulka
ÚZ/ORG
2

Název

1007/1000 TSM, PO - mandátní odměna

Celkem

Příjmy
Rozpočet (v tis. Kč)
původní

změna

nový

22 885

501

23 386

22 885

501

23 386

Výdaje
Rozpočet (v tis. Kč)
původní

změna

nový

4 300

501

4 801

4 300

501

4 801

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:
2

Vyúčtování mandátní odměny za rok 2018 - náklady na činnosti spojené s mandátem za rok 2018.

1

O fin. prostředky ve výši 501 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Karel Krejza
18.1.2019

Datum, podpis navrhovatele:

místostarosta
Ing. Iveta Zalabáková
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE
NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV
pro jednání ve finančním výboru, dne:

28.1.2019

předkládá odbor:

správní
1. Tabulka

ÚZ/ORG
1

Název

Příjmy
Rozpočet (v tis. Kč)
původní

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu

Celkem

Název

nový

1 853

25 239

23 386

1 853

25 239

2. Tabulka
ÚZ/ORG

změna

23 386

Výdaje
Rozpočet (v tis. Kč)
původní

změna

nový

0

400

400 přesun výdajů z roku 2018

3

2014/2000 Mírové nám. 15/7 - opravy WC
2014/2000 Máchovy schody 13/4 - dovybavení prostor

0

100

100 přesun výdajů z roku 2018

4

2007/2000 budova ul. Topolčianská - rekonstr. kanceláří

0

280

280 přesun výdajů z roku 2018

5
6

2023/2000 GDPR, ISO
2014/2000 Mírové nám. 15/7 - restaurátorské práce chodba přízemí
Celkem

0
0

900
173

900 přesun výdajů z roku 2018
173 přesun výdajů z roku 2018

0

1 853

2

1 853

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:
2

Přesun nevyčerpaného rozpočtu v roce 2018 - nebylo uskutečněno z kapacitních důvodů.

3-5

Přesun nevyčerpaného rozpočtu v roce 2018.

6

Přesun nevyčerpaného rozpočtu v r. 2018 (sprchy Pekařská 2).

1

O fin. prostředky ve výši 1 853 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Milan Čigáš
tajemník
14.1.2019

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Mgr. Jaroslav Lachman
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE
NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

28.1.2019

předkládá odbor:

školství, kultury, sportu a PP
1. Tabulka

ÚZ/ORG
1

Název

Příjmy
Rozpočet (v tis. Kč)
původní

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu

Celkem

změna
3 699

28 938

25 239

3 699

28 938

2. Tabulka
ÚZ/ORG

Název

2

3339/3500 revitalizace budovy VUSS za účelem přestěhování ZUŠ

3

3051/3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická

4

3051/3317 MŠ Masarykova

5

3051/3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech

6

nový

25 239

Výdaje
Rozpočet (v tis. Kč)
původní

změna

nový

0

346

16 220

1 080

17 300

346 přesun výdajů z roku 2018

2 217

100

2 317

731

30

761

3051/3323 ZŠ Litoměřice, B. Němcové

659

26

685

7

3051/3325 ZŠ Masarykova, Litoměřice

731

30

761

8

3051/3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu

897

38

935

9

3051/3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova

718

25

10

3051/3328 ZŠ Litoměřice, Ladova

723

31

754

11

3051/3401 Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích, Mírové nám.

4 968

177

5 145

12

3051/3406 MKZ Litoměřice, Na Valech
3051/3610 DDM Litoměřice, Plešivecká
3401/3509 Knihovna K.H.Máchy - vzduchotechnika

7 749
2 619

386
180

8 135
2 799

0

1 250

1 250

38 232

3 699

41 931

PO - neinvestiční příspěvek na platy

13
14

Celkem

743

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:
2

Přesun nevyčerpaného rozpočtu v roce 2018.

3-13

Z důvodu novelizace nařízení vlády č. 564/2006Sb. O platových poměrech zaměstnanců ve veřejné správě žádáme
o navýšení příspěvků na platy u PO, kterým na část těchto nákladů přispívá zřizovatel.

14

Získání dotace ze SFŽP na projekt "Knihovna K.H.Máchy - instalace VZT" - předpokládané celkové náklady
projektu činí 3,95 mil. Kč, dotace 2,7 mil. Kč a potřeba vlastních zdrojů na realizaci akce 1 250 tis. Kč.

1

O finanční prostředky ve výši 3 699 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:
(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)
Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Karel Krejza
18.1.2019

místostarosta
Ing. Andrea Křížová
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE
NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV
pro jednání ve finančním výboru, dne:

28.1.2019

předkládá odbor:

správy nemovitého majetku města
1. Tabulka

ÚZ/ORG
1

Název

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu

Celkem

Příjmy
Rozpočet (v tis. Kč)
původní

2

Název

4205/4000 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha

Celkem

nový

74

29 012

28 938

74

29 012

2. Tabulka
ÚZ/ORG

změna

28 938

Výdaje
Rozpočet (v tis. Kč)
původní

změna

nový

600

74

674 přesun výdajů z roku 2018

600

74

674

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:
2

Přesun nevyčerpaného rozpočtu v roce 2018.

1

O finanční prostředky ve výši 74 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:
(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)
Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Karel Krejza
18.1.2019

místostarosta
Mgr. Václav Härting
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE
NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV
pro jednání ve finančním výboru, dne:

28.1.2019

předkládá odbor:

životního prostředí
1. Tabulka

ÚZ/ORG
1

Název

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu

Celkem

Příjmy
Rozpočet (v tis. Kč)
původní

2
3

5202/5200

Název
výsadba dřevina květin
Jiráskovy sady - rozvojová péče

Celkem

nový

350

29 362

29 012

350

29 362

2. Tabulka
ÚZ/ORG

změna

29 012

Výdaje
Rozpočet (v tis. Kč)
původní

změna

nový

550

150

700 přesun výdajů z roku 2018

850

200

1 050 přesun výdajů z roku 2018

1 400

350

1 750

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:
2-3

Přesun nevyčerpaného rozpočtu v roce 2018.

1

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

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Václav Červín

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)

místostarosta
18.1.2019

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Pavel Gryndler
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE
NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV
pro jednání ve finančním výboru, dne:

28.1.2019

předkládá odbor:

sociálních věcí a zdravotnictví
1. Tabulka

ÚZ/ORG
1
2

Název

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu
6043/6400 ZUŠ Litoměřice - dotace - finanční vypořádání

Celkem

Příjmy
Rozpočet (v tis. Kč)
původní

změna
-6

29 356

0

6

6

29 362

0

29 362

2. Tabulka
ÚZ/ORG

Název

Celkem

nový

29 362

Výdaje
Rozpočet (v tis. Kč)
původní

změna

0

nový

0

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:
2

Finanční vypořádání poskytnuté dotace v roce 2018.

1

O finanční prostředky ve výši 6 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:
(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)
Datum, podpis navrhovatele:

Lukas Wünsch
10.1.2019

místostarosta
Ing. Bc. Renáta Jurková
vedoucí odboru

0

MĚSTO LITOMĚŘICE
NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV
pro jednání ve finančním výboru, dne:

28.1.2019

předkládá odbor:

stavební úřad
1. Tabulka

ÚZ/ORG
1

Název

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu

Celkem

Příjmy
Rozpočet (v tis. Kč)
původní

2

Název

7001/7000 zabezpečovací práce

Celkem

nový

172

29 528

29 356

172

29 528

2. Tabulka
ÚZ/ORG

změna

29 356

Výdaje
Rozpočet (v tis. Kč)
původní

změna

nový

45

172

217

45

172

217

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:
2

Jedná se o 2 objekty, u kterých bylo nutné nařídit provedení zabezpečovacích prací v celkové částce 172 tis. Kč.
Vyplývá ze stavebního zákona, tj. pokud neprovede vlastník, je povinna provést obec a po vlastníkovi pak vymáhat.

1

O finanční prostředky ve výši 172 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:
(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)
Datum, podpis navrhovatele:

Mgr. Milan Čigáš
22.1.2019

tajemník
Ing. Jan Nejtek
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE
NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV
pro jednání ve finančním výboru, dne:

28.1.2019

předkládá odbor:

územního rozvoje
1. Tabulka

ÚZ/ORG
1

Název

Příjmy
Rozpočet (v tis. Kč)
původní

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu

Celkem

ÚZ/ORG

42 435

29 528

12 907

42 435

5
6
7

8211/8200 ul. Jarní
Želetice - kanalizace

9

ul. Družstevní - opěrná zeď

1 584 přesun výdajů z roku 2018

0

2 598

2 598 přesun výdajů z roku 2018

5 800

471

6 271 přesun výdajů z roku 2018

0

117

117 přesun výdajů z roku 2018

600

989

1 589 přesun výdajů z roku 2018

0

158

158 přesun výdajů z roku 2018

500

45

545 přesun výdajů z roku 2018

0

200

200 přesun výdajů z roku 2018

300

176

476 přesun výdajů z roku 2018

350

400

750 přesun výdajů z roku 2018

1 500
0

161
7 508

1 661 přesun výdajů z roku 2018
7 508

10 550

12 907

opravy mostů a lávek
8101/8400 opravy povrchů po pokládce IS
8216/8200 regenerace panelových sídlišť - 4. etapa (Pokratice) - vlastní zdroje
Celkem

nový

84

8257/8200 městská dešťová kanalizace

11

změna

1 500

údržba a oprava míst. kom., dopr. značení a jiné činn.
8233/8200 Rybářské schody - oprava
dětská hřiště - vybavení

12
13

původní

ul. Vavřinecká

8
10

Výdaje
Rozpočet (v tis. Kč)

8001/8100 inženýrská činnost

3
4

Název

nový

12 907

2. Tabulka

2

změna

29 528

23 457

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:
2

Zůstatek z rozpočtu na inženýrskou činnost v r. 2018 převádíme vzhledem k tomu, že budeme
v r. 2019 připravovat více projektů a soutěží.

3-5

Stavba nebyla do konce roku 2018 dokončena, jedná se o převod nevyčerpaných prostředků.

6

V roce 2018 nebylo vydáno SP na úpravu komunikace v ul. Dalimilova v úseku Žitenická X
Samo Tomáška z důvodu probíhajícího nového stanovení místní úpravy (DZ). Z těchto ušetřených
fin. prostředků bude stavba provedena.

7, 9

V r. 2018 byla zahájena částečná oprava Rybářských schodů. Zbylo 258 tis. Kč. Na dokončení
schodů bude potřeba 158 tis. Kč a dalších 100 tis. Kč bude potřeba na pokračování opravy
opěrných zdí v ul. Družstevní, která byla zahájena v r. 2018.

8

Z položky dětských hřišť zbyla částka 44 tis. Kč, máme připravený návrh na oplocení nového
dětského hřiště v ul. Teplická (u horního nádraží).

10

Na položkách zprovoznění nefunkčních vpustí a dešťové vpustě zbylo 176 tis. Kč, které budeme
potřebovat na opravy dešťové kanalizace v r. 2019 (př. H. Dubina - výměna všech vpustí).

11

Mostní prohlídky - revize předala firmám 5.11.2018. Proto se finance na opravy přesunují na r.
2019, bude se jednat o větší rozsah prací, který vzešel z provedených revizí.

12

Převádíme zůstatek z r. 2018. Průběžně se vyměňují povrchy chodníků, spolufinancováno
se správci sítí.

13

Vlastní zdroje města k účel. dotaci. Po vydání rozhodnutí o dotaci (dotace 6 mil. Kč) zapojíme do rozpočtu.

1

O fin. prostředky ve výši 12 907 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Václav Červín
mistostarosta
18.1.2018

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Venuše Brunclíkova MBA
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE
NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:
předkládá útvar:

28.1.2019

PROLIDI
1. Tabulka

ÚZ/ORG
1

Název

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu

Celkem

Příjmy
Rozpočet (v tis. Kč)
původní

změna
250

42 685

42 435

250

42 685

2. Tabulka
ÚZ/ORG

Název

2106/2100 strategické řízení

Celkem

nový

42 435

Výdaje
Rozpočet (v tis. Kč)
původní

změna

nový

0

250

250

0

250

250

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:
2

Finance budou použity na pokrytí nákladů spojených s aktualizací strategického plánu města
a činnosti strategického týmu.

1

O finanční prostředky ve výši 250 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů
k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:
(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)
Datum, podpis navrhovatele:

17.1.2018

Mgr. Milan Čigáš
tajemník

MĚSTO LITOMĚŘICE
NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:
předkládá odbor:

28.1.2019
dopravy a silničního hospodářství

1. Tabulka
ÚZ/ORG
1

Název

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu

Celkem

Příjmy
Rozpočet (v tis. Kč)
původní

Název

2

8501/8500 údržba svislého a vodorovného dopr. značení

3

8503/8500 městská hromadná doprava

Celkem

nový

850

43 535

42 685

850

43 535

2. Tabulka
ÚZ/ORG

změna

42 685

Výdaje
Rozpočet (v tis. Kč)
původní

změna

nový

600

170

770 přesun výdajů z roku 2018

8 500

680

9 180 přesun výdajů z roku 2018

9 100

850

9 950

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:
2-3

Přesun nevyčerpaného rozpočtu v roce 2018.

1

O fin. prostředky ve výši 850 mil. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Lukas Wünsch
3.1.2019

Datum, podpis navrhovatele:

mistostarosta
Bc. Jan Jakub
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE
NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV
pro jednání ve finančním výboru, dne:
předkládá organizační složka:

28.1.2019
SMART CITY LITOMĚŘICE

1. Tabulka
ÚZ/ORG
1

Název

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu

10

90002/9100 účel dot. - PATH 2030

11

9812/9100 účel. dot. - MoveCit

Celkem

Příjmy
Rozpočet (v tis. Kč)
původní

změna
830

44 365

0

127

127

270

122

392

43 805

1 079

44 884

2. Tabulka
ÚZ/ORG

Název

2

9119/9100 MoveCit - vlastní zdroje

3

9812/9100 účel. dot. - MoveCit

4
5
6

9815/9100 projekt SCORE

7

9121/9102 e-FEKTA 85% + SR 5% + VZ 10 %

8
9

nový

43 535

Výdaje
Rozpočet (v tis. Kč)
původní

změna

nový

23

17

40 přesun výdajů z roku 2018

130

94

224 přesun výdajů z roku 2018

9813/9100 projekt INNOVATE

750

369

1 119 přesun výdajů z roku 2018

9814/9100 projekt STARDUST

1 500

187

1 687 přesun výdajů z roku 2018

780

134

914 přesun výdajů z roku 2018

11 100

127

11 227 přesun výdajů z roku 2018

150

20

170 přesun výdajů z roku 2018

0

131

131 přesun výdajů z roku 2018

14 433

1 079

17051/9102 e-FEKTA - SR NIV
9807/9100 energetický management - fond úspor
Celkem

15 512

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:
2-11

Přesun nevyčerpaného rozpočtu v roce 2018.

1

O finanční prostředky ve výši 830 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Mgr. Ladislav Chlupáč
Datum, podpis projednání s vedením města:
(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)

21.1.2019

starosta
Ing. Jaroslav Klusák

Datum, podpis navrhovatele:

vedoucí organizační složky
SMART CITY LITOMĚŘICE

členění dle odborů, útvarů

přesun výdajů

zdroje z min. let

nové výdaje 2019

z roku 2018
saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu

22 858

dotace

27

27

501

501

mezisoučet 22 885
ekonomický
mezisoučet 23 386
správní

1 853

1 853

3 699

346

74

74

350

350

mezisoučet 25 239
školství, kultury, sportu a PP

3 353

mezisoučet 28 938
správa nemovitého majetku města
mezisoučet 29 012
životního prostředí
mezisoučet 29 362
sociálních věcí a zdravotnictví

-6

-6

172

172

mezisoučet 29 356
stavební úřad
mezisoučet 29 528
územního rozvoje

12 907

5 399

7 508

mezisoučet 42 435
městská policie
mezisoučet 42 435
útvar PROLIDI

250

250

mezisoučet 42 685
komunikace, marketingu a CR
mezisoučet 42 435
útvar obrany a krizového řízení
mezisoučet 42 435
obecní živnostenský úřad
mezisoučet 42 435
dopravy a silničního hospodářství

850

850

830

830

mezisoučet 43 285
organizační složka SMART CITY LITOMĚŘICE
mezisoučet 44 115
stav po 1. RO ve FV

44 365

1. RO ve FV celkem

21 507

9 702

11 805

Výběr daní za období
1-12/2018
s porovnáním na období 1-12/2017
(údaje v tis. Kč)
VÝBĚR DANÍ
FO-placena plátci

FO-placena popl.

2017

2017

2018

2018

1111

Měsíc

73 500

FO-vybíraná srážkou
2017

1112

82 500

1 500

2018

PO
2017

1113

2 200

6 350

PO-OBCE
2018

2017

1121

7 600

68 300

DPH

2018

2017

1122

70 000

7 888

Daň z nemovitých věcí
2018

2017

1211

5 388

139 000

2018
1511

161 800

21 900

22 900

1

6 178

7 243

473

161

487

457

1 661

1 837

11 874

13 032

415

658

2

6 266

7 157

75

83

626

681

593

376

14 991

18 460

55

66

3

5 066

5 923

183

242

335

381

11 775

12 297

6 550

8 665

184

53

731

486

777

17 510

20 323

1 448

1 519

14 029

14 510

33 415

40 157

654

4

4 465

4 992

387

455

3 726

3 995

8 023

9 837

27

8

5

5 518

6 608

447

537

40

33

15 138

15 928

58

38

6

0

0

6 547

7 632

556

631

12 338

13 177

7 888

5 388

8 862

11 652

14 880

15 316

16 530

19 232

0

0

1 390

1 623

16 104

17 205

7 888

5 388

32 023

37 417

14 965

15 362

7

6 361

7 077

313

148

625

779

12 502

13 060

11 701

13 491

375

1 173

8

6 481

7 791

642

803

14 703

17 497

291

132

9

6 176

6 656

270

286

719

704

9 221

5 252

7 647

9 910

289

302

19 018

21 524

583

434

1 986

2 286

21 723

18 312

34 051

40 898

955

1 607

10

5 777

7 124

125

180

572

710

3 421

6 442

11 600

12 681

539

67

11

6 861

7 421

88

120

531

604

706

488

14 917

18 024

101

19

12

7 570

8 441

616

622

472

539

12 161

9 902

12 128

15 317

5 173

4 404

20 208

%
plnění

22 986

829

922

1 575

1 853

16 288

0

16 832

0

38 645

46 022

73 266

84 065

2 143

1 842

6 399

7 281

68 144

66 859

7 888

5 388

138 134

164 494

22 387

22 236

100

102

143

84

101

96

100

96

100

100

99

102

102

97

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)

310 473

346 777

% plnění (bez PO-OBCE)

100

100

Rozdíl plnění +/(bez PO-OBCE)

0

0

36 304

5 813

4 490

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
Č. SPR/…/2019
uzavřená v souladu s ust. § 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“) a v souladu s ust. §10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany
Poskytovatel: Město Litoměřice
Sídlo:
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
Zastoupený: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou
IČO: 00263958
DIČ: CZ00263958
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 1524471/0100
(dále jen „poskytovatel“)
a
Příjemce:
Destinační agentura České středohoří, o.p.s.
Sídlo:
Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice
Zastoupený: Luďkem Jirmanem, ředitelem
IČO: 28750853
DIČ: CZ28750853
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 4371364389/0800
Příjemce je zapsán v rejstříku obecně prospěšných společností oddíl O, vložka č. 325
(dále jen „příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o poskytnutí dotace

II.
Výše a způsob poskytnutí dotace
1. Poskytovatel dotace na základě žádosti příjemce podané podle § 10a odst. 3 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s ust. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, a ve smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. ../../2019 ze dne ….,
poskytuje ze svého rozpočtu na rok 2019 příjemci dotaci ve výši 750.000,- Kč (slovy:
sedmsetpadesáttisíc korun českých), která bude převedena jednorázově bezhotovostně
na účet příjemce č. 4371364389/0800.
2. Dotace bude příjemci vyplacena do 15 dnů od podpisu Smlouvy.
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3. V případě, že dotace nebude příjemcem dotace využita v plné výši, je příjemce dotace
povinen tuto nevyčerpanou část vrátit nejpozději do 15.2. následujícího kalendářního
roku na účet poskytovatele dotace.

III.
Účel využití dotace
1. Dotace je poskytnuta za účelem uhrazení nutných výdajů spojených s činností
Destinační agentury České středohoří, o.p.s. v roce 2019 a na realizaci projektů a
aktivit podporujících rozvoj cestovního ruchu v destinaci České středohoří.
2. Příjemce se zavazuje čerpat dotaci dle rozpočtu předloženého v žádosti o dotaci, a to
takto:
Základní činnost agentury:
- mzdové náklady, část – 220 000,- Kč
- provozní náklady – 130 000,- Kč
- propagace – 200 000,- Kč
Projekt „Objevte barokní Zahradu Čech“:
- mzdové náklady a autorské honoráře – 100 tis. Kč
- provozní náklady – 100 tis. Kč
3. Termín ukončení čerpání dotace je 31.12.2019.
4. Dotaci lze použít pouze na úhradu uznatelných nákladů.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
-

vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním činností stanovených
zakládací smlouvou o.p.s.,
byl vynaložen v souvislosti s činnostmi příjemce realizovanými v rámci
běžného kalendářního roku,
byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho
účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními
podpůrnými doklady.

Neuznatelný náklad je náklad na:
-

pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
dlužný úrok,
opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
nákupy pozemků a budov,
rekonstrukce a opravy nemovitostí,
ztráty z devizových kurzů,
nájemné s následnou koupí (leasing).
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5. O změně způsobu čerpání dotace na hrazení nákladů na projekt může poskytovatel
rozhodnout po odůvodnění této změny příjemcem dotace (uzavření dodatku této
Smlouvy).

IV.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
a) Použít dotaci za účelem provádění činností stanovených zakládací smlouvou o.p.s.,
pro který byla dotace poskytnuta, a to do konce kalendářního roku, ve kterém byla
poskytnuta (dále jen „kalendářní rok“). 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.
b) Spolupracovat se subjekty působícími v oblasti cestovního ruchu při propagaci
destinace České středohoří.
c) Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
d) Odpovídat za hospodárné použití poskytnutých prostředků a jejich řádné a oddělené
sledování v účetnictví, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů.
e) Na originálech dokladů proplácených z dotace města bude uvedeno: „Tento náklad je
hrazen z dotace Města Litoměřice“.
f) Předat poskytovateli písemné závěrečné finanční vypořádání poskytnuté dotace, a to
do 31.1. následujícího kalendářního roku.
g) Závěrečné finanční vypořádání poskytnuté dotace musí obsahovat přehled všech
výdajů hrazených z dotace.
h) Zveřejňovat při všech příležitostech, že dotační prostředky poskytlo Město Litoměřice
a uvádět logo města s názvem města na všech propagačních materiálech souvisejících
s využitím dotačních prostředků.
i) Na žádost poskytovatele dotace bezodkladně písemně poskytnout požadované
doplňující informace související s vybraným projektem.
j) Příjemce prohlašuje, že nemá žádné pohledávky po
k poskytovateli a není v insolvenčním řízení. Pokud
budoucnu, je příjemce dotace povinen neprodleně
poskytovateli dotace. Zahájení insolvenčního řízení je
smlouvy ze strany poskytovatele dotace.

lhůtě splatnosti ve vztahu
tato skutečnost nastane v
tuto skutečnost oznámit
důvodem k odstoupení od
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k) Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce
dotace.
l) Příjemce je povinen zajistit obecné povinnosti při nakládání s odpady včetně třídění
jednotlivých složek odpadu minimálně v rozsahu papír – plast – sklo (a dalších složek
např. kovů dle konkrétních podmínek činnosti).
m) 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.
n) Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích
příloh, není označován za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud
postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích
tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např.
o daňových podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem
k veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se
zveřejněním veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy
podle zákona č. 106/1999 Sb., a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce dotace bere na
vědomí, že tato Smlouva bude zveřejněna ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb. a zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
V.
Kontrola čerpání dotace
1. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání dotace a v této
souvislosti nahlížet do účetnictví příjemce. Příjemce dotace se tímto zavazuje vytvořit
podmínky k provedení kontroly a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným
k provádění kontroly a přijaté závěry kontroly respektovat.
2. Příjemce dotace je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
Příjemce dotace je tak povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci
zejména zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele, příslušného finančního
úřadu a dalších oprávněných orgánů veřejné správy a vytvořit uvedeným osobám
a orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu plnění této smlouvy
a poskytnout jim součinnost.
3. Příjemce se zavazuje informovat poskytovatele dotace bezodkladně o všech
provedených kontrolách ze strany jiných subjektů než poskytovatele dotace, o všech
navržených nápravných opatřeních, která budou výsledkem těchto kontrol, a o jejich
splnění.
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VI.
Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace
2. 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.
3. 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.
4. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých
prostředků ve stanoveném termínu.
5. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod
za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.
6. 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.
7. 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.
8. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení
povinnosti stanovené v Článku IV. odst. 1 písm. l) této Smlouvy. Za porušení těchto
povinností se stanoví odvod ve výši 1.000,- Kč. Při porušení několika méně závažných
povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají.
9. 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.
10. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti
příjemce dotace o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další
období.
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Článek VII.
Doba trvání smlouvy
1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vypořádání všech peněžitých
nároků z této Smlouvy plynoucích.
2. Smlouvu lze ukončit na základě:
•
písemné Dohody obou smluvních stran.
Při ukončení Smlouvy Dohodou je příjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním převodem
na účet poskytovatele dotace poskytnutou část dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení Dohody podepsané oběma
smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
•
písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.
Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení
dotace. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího
udělení.
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci,
v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy
však nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.
3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce dotace stanovených touto
Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména
pokud:
a) příjemce dotace použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě,
b) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření

této Smlouvy,
c) příjemce dotace je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona

č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,
d) příjemce dotace změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro

danou oblast podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,
e) pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi,
provedení kontroly čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení příslušných
účetních knih, příjmových a výdajových dokladů, jakož i další neposkytnutí potřebné
součinnosti k provedení kontroly,
f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace v termínu stanoveném touto
Smlouvou,
g) příjemce dotace neinformuje veřejnost o aktivitách konaných v rámci sociální služby,
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.
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5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce
dotace vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení Smlouvy
dojde až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.
6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy musí být učiněn
písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku Smlouvy.
7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s poskytnutou
dotací po dobu 10 let od ukončení čerpání dotace způsobem, který je v souladu s platnými
právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1.1. roku následujícího po roce, na
který byla dotace poskytnuta.

VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí
příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.
2. Případné spory z právních poměrů při poskytnutí této dotace rozhoduje podle
správního řádu v přenesené působnosti Krajský úřad Ústeckého kraje.
3. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel
dotace a jeden příjemce dotace.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem jejich
pravé
a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou
smluvních stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Zastupitelstva města
Litoměřice.
6. Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné podmínky,
jimiž uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání.
7. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
8. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto
právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu
zveřejní v ISRS.
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9. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto
vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a
uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují.
10. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského
zákoníku mezi sebou před uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato
smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
11. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS).
V Litoměřicích dne

………………………………....
Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města Litoměřice

………………………………………
Luděk Jirman
ředitel Destinační agentury
České středohoří, o.p.s.
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Návrh dotací z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích pro rok 2019_ZM
IČO

Sídlo

Požadovaná
dotace 2019

Návrh dotace
2019

1 Atletická přípravka při ZŠ Ladova Litoměřice, z.s.

1282051 Litoměřice, Ladova 413/5

150 000

120 000

2 Beach Club Litoměřice - spolek

4392221 Litoměřice, Pokratická 1850/79

150 000

65 000

3 DMC Revolution, z.s.

26560534 Litoměřice, A. Muchy 415/21

150 000

80 000

4 JC Litokan Litoměřice, z.s.

46768351 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7

250 000

70 000

5 Karatedó Steklý, z.s.

66102014 Děčín, 28. října 661/4

240 000

100 000

70 000

60 000

6 Klub stolního tenisu Kalich Litoměřice, z. s.

1286102 Lovosice, Krátká 985/22

7 Občanské sdružení Litoměřická Florbalová Parta LFP

26548755 Litoměřice, Kubínova 438/8

140 000

130 000

8 Plavecký klub Litoměřice, z. s.

26681510 Litoměřice, Daliborova 2078/7

250 000

230 000

483478 Litoměřice, Horní Rybářská 14

142 800

90 000

1 500 000

1 100 000

9 Potápěčský klub Kraken Litoměřice p.s.
10 Slavoj Litoměřice, z.s.

14866170 Litoměřice, Písečný ostrov 1928/1

11 Sport Judo Litoměřice, z.s.

62768514 Litoměřice, Ladova 413/5

450 000

440 000

12 Table Tennis Club Litoměřice, z.s.

46768050 Litoměřice, Sládkova 852/3

400 000

270 000

250 000

100 000

150 000

50 000

13 Taneční škola Funky Dangers z.s.

2290103 Litoměřice, Brožíkova 2127/11

14 TAPOS Litoměřice, z.s.

68975392 Litoměřice, Na Vinici 1189/8

15 TJ Sokol Litoměřice

41326334 Litoměřice, Osvobození 191/17

120 000

80 000

524280 Litoměřice, Pokratická 80/44

400 000

400 000

46772782 Litoměřice, Šafaříkova 1203/7

300 000

150 000

16 TJ Sokol Pokratice - Litoměřice z.s.
17 Trampolíny Litoměřice, z.s.
18 Veslařský klub Slavoj Litoměřice, z.s.
CELKEM

1343394 Litoměřice, Střelecký ostrov 1013/3

410 000

400 000

5 522 800

3 935 000

Vzorová smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost sportovních spolků nad 50 tisíc

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 místostarostou Mgr. Karlem Krejzou
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 1524-471/0100
(dále jen poskytovatel)
a
název spolku
se sídlem ……….
IČO: ………
zastoupený ………
bankovní spojení: ………
číslo účtu: ………
(dále jen příjemce)
uzavírají tuto smlouvu:
Čl. 1
Předmět a účel smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na základě pravidel pro poskytování dotací z Programu
podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích pro rok 2019.
2. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace ze strany poskytovatele
na částečnou úhradu zabezpečení činnosti příjemce pro rok 2019 (platby pronájmů,
energie, nákup materiálů, sportovního náčiní, výbavy (vyjma dlouhodobého
hmotného/nehmotného investičního majetku), pořádání turnajů, soutěží vč. nákupu
věcných odměn a cen pro účastníky, účast na výcvikových táborech, tréninkových
srazech, soutěžích vč. souvisejících personálních nákladů a ubytování, stravování,
startovného, dopravného, cestovného a náklady na pohonné hmoty do vozidel, která jsou
ve vlastnictví spolku, přepravujících osoby na sportovní akce, platby rozhodčím, soutěžně
technické záležitosti (hostování a přestup hráčů), neinvestiční opravy (havárie), údržba
vlastních sportovišť).
Čl. 2
Výše a způsob poskytnutí dotace
1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a ve
smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. …………. ze dne 7. 2. 2019,
poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na rok 2019 jednorázovou účelovou dotaci na výdaje
uvedené v Čl. 1 této smlouvy ve výši ……….. Kč (slovy: …………….. korun českých).

2. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele
č. 1524-471/0100 na účet příjemce č. …………. vedeného u ………., 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., a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
12. Příjemce je povinen zajistit obecné povinnosti při nakládání s odpady vč. třídění
jednotlivých složek odpadu minimálně v rozsahu papír – plast – sklo (a dalších složek
např. kovů dle konkrétních podmínek činnosti).
Čl. 4
Finanční vypořádání dotace
1. V případě, že příjemce nedoloží náklady ve výši přiznané dotace, je příjemce povinen
nevyužitou dotaci vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to
nejpozději do 15. 2. 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 400 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 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
zastoupené místostarostou
Mgr. Karlem Krejzou

…………………………………………..
název spolku
zastoupený …….

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 místostarostou Mgr. Karlem Krejzou
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 1524-471/0100
(dále jen poskytovatel)
a
TJ Slovan Litoměřice z.s.
se sídlem Na Vinici 1017/6, 412 01 Litoměřice
IČO: 467 68 955
zastoupený předsedou Mgr. Davidem Matuškou
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 275100262/0300
(dále jen příjemce)
uzavírají tuto smlouvu:
Čl. 1
Předmět a účel smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí jednorázové účelové dotace ze strany
poskytovatele na částečnou úhradu výdajů (pronájmy prostor, odměny rozhodčím, nákup
odměn a cen, nákup drobného materiálu, ubytování a stravování účastníků, pořízení
triček) spojených s pořádáním euroligového mezinárodního turnaje v basketbale v
kategorii U14, který se koná ve dnech 7. – 10. 2. 2019 v Litoměřicích.
2. Účelem této smlouvy je stanovení podmínek, za kterých poskytovatel poskytne příjemci
kompenzaci nákladů vynaložených na projekt uvedený v Čl. 1 odst. 1.
Čl. 2
Výše a způsob poskytnutí dotace
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 7. 2. 2019, poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na rok 2019 jednorázovou účelovou
dotaci na výdaje uvedené v Čl. 1 této smlouvy ve výši 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun
českých).

2. Tato dotace bude splatná jednorázově na základě finančního vypořádání, které
příjemce předloží poskytovateli do dvou měsíců od konání turnaje, spolu s předepsaným
formulářem žádosti o proplacení dotace. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním
převodem
z účtu
poskytovatele
č.
1524-471/0100
na
účet
příjemce
č. 275100262/0300 vedeného u ČSOB, a.s., nejpozději do 14 dnů od předložení
finančního vypořádání.
Čl. 3
Práva a povinnosti smluvních stran
Příjemce dotace prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Příjemce se zavazuje použít dotaci výhradně k úhradě výdajů specifikovaných v
Čl. 1 této Smlouvy.
2. Příjemce dotace je povinen použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou a právními
předpisy, zejména se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/19991Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů.
3. Příjemce nesmí převést dotaci na jinou právnickou osobu či fyzickou osobu.
4. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.
5. Příjemce prohlašuje, že nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti ve vztahu
k poskytovateli a není v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v budoucnu,
je příjemce dotace povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit poskytovateli dotace.
Zahájení insolvenčního řízení je důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany
poskytovatele dotace.
6. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce
dotace.
7. Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách příjemce dotace jako jsou
vlastnická práva, vstup do likvidace, přeměna právnické osoby, změna statutárního
zástupce, změna názvu, bankovního spojení, sídla či doručovací adresy apod., a to do 14
dnů ode dne, kdy tato skutečnost (změna) nastala.
8. Uvádět po celou dobu čerpání dotace na všech tiskovinách, elektronických nebo jiných
médiích (CD, DVD, na internetu apod.) vyhotovených v rámci činnosti příjemce dotace a
na viditelných místech při všech akcích souvisejících s činností, že jsou realizovány za
finanční spoluúčasti Města Litoměřice.
9. Příjemce dotace se zavazuje na originálech dokladů proplácených z dotace Města
Litoměřice uvádět: „Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“.
10. Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a
dalších údajů uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace.
11 Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh,
není označován za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud postupuje
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích tohoto
závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových
podkladech,
předávacích
protokolech
či
jiných
písemnostech).
Vzhledem
k veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se zveřejněním
veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy podle zákona
č. 106/1999 Sb., a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
12. Příjemce je povinen zajistit obecné povinnosti při nakládání s odpady vč. třídění
jednotlivých složek odpadu minimálně v rozsahu papír – plast – sklo (a dalších složek
např. kovů dle konkrétních podmínek činnosti).
Čl. 4
Finanční vypořádání dotace
1. V případě, že příjemce nepředloží finanční vypořádání dotace do dvou měsíců od
konání turnaje, nebude dotace čerpána z rozpočtu poskytovatele a nebude příjemci
vyplacena.
2. V případě, že příjemce nedoloží náklady ve výši přiznané dotace, nevyužitá dotace
nebude čerpána z rozpočtu poskytovatele a nebude příjemci vyplacena.
3. 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 200 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 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. 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.
8. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
V Litoměřicích dne ………………

V Litoměřicích dne ……………………

…………………………………..
Město Litoměřice
zastoupené místostarostou
Mgr. Karlem Krejzou

…………………………………………..
TJ Slovan Litoměřice z.s.
zastoupený předsedou
Mgr. Davidem Matuškou

Kultura_činnost_Příloha1
Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích na rok 2019 - př. č. 1

Druh činnosti

Název žadatele

IČO

Požadovaná
dotace 2019

Čl. zákl.
děti a
mládež
2019

Dotace na
činnost 2019 ke schválení
ZM 7. 2. 2019

1

sbor

Občanské sdružení Puellae cantantes

26518848

200 000

160

180 000

2

sbor

Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci, z.s.

26548801

180 000

100

160 000

16

ostatní

5299641

60 000

6

30 000

21

kino

68954310

80 000

20

70 000

Vox Luminas, z.s.

Kinoklub Ostrov, z.s.

Pozn.
ke schválení
ZM 7.2.2019 dotace nad
50 tis. Kč
ke schválení
ZM 7.2.2019 dotace nad
50 tis. Kč
ke schválení
ZM 7.2.2019 požadovaná
dotace nad
50 tis.Kč
ke schválení
ZM 7.2.2019 dotace nad
50 tis. Kč

1345/150

1345/198

.1345/277
.1345/85
1345/37.1345/280
1345/32
1345/2921345/36
1345/31
1345/200
1345/30 .1345/278.1345/151

1343/2

1345/9

1345/134
.1345/172

1345/75
1345/127

1345/91

1345/131

1341

1345/7
.1345/171
1343/1

1345/1
1345/132

1345/92
1345/95

1345/10
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STANOVY
Sdružení energetických manažerů měst a obcí, z.s.

Čl. 1

Právní forma a název

1.1

Sdružení energetických manažerů měst a obcí, z. s. (dále jen SEMMO) je samosprávným,
dobrovolným profesním a zájmovým svazkem obcí či jiných samosprávných celků a dalších
osob, které se věnují tématu udržitelné komunální energetiky a souvisejícím opatřením
v konceptu Smart City, ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku.

1.2

SEMMO je nevládní neziskovou organizací působící v České republice, právnickou osobou
založenou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1.3

SEMMO nabývá právní osobnost zápisem do spolkového rejstříku.

Čl. 2

Sídlo a doručovací adresa SEMMO

2.1.

Sídlem SEMMO jsou Litoměřice.

2.2.

Doručovací adresa se může měnit dle potřeb SEMMO. Změna musí být oznámena nejméně 30
dní předem členům a dotčeným subjektům písemně, a to listovní zásilkou nebo elektronickou
poštou, a zveřejněna na vlastních internetových stránkách SEMMO www.semmo.cz.

Čl. 3

Účel a hlavní činnost SEMMO

3.1

SEMMO je založeno za účelem naplňování společného zájmu. Společným zájmem SEMMO
jakožto zájmového spolku je vytvoření účinné platformy, kde si členové budou předávat
informace o způsobech řešení problémů v oblasti udržitelné komunální energetiky a
souvisejícího konceptu Smart City, vzdělávat se na seminářích a konferencích, připravovat
společné projekty v oblasti energetiky a dopravy a získávat cenné kontakty.

3.2

Cílem činnosti spolku je přetváření měst a obcí v moderní chytrá města a obce s nižší
spotřebou energie a dlouhodobě udržitelnou energetickou politikou.

3.3

Za tímto účelem SEMMO vyvíjí zejména následující hlavní činnost:
ve vztahu ke svým členům
a. poskytuje nezávislé poradenství v konkrétních projektech udržitelné energetiky a
souvisejícího konceptu Smart City,
b. umožňuje spolupráci s ověřenými špičkovými odborníky na poli komunální energetiky
v ČR,
c.

zajišťuje, respektive zprostředkovává informovanost členů o vývoji podmínek pro
činnost v oboru udržitelné energetiky v oblasti legislativní, komerční, cenové, jakož i
informovanost o činnosti a zkušenostech členů navzájem,

d. vytváří platformu pro spolupráci členů navzájem, jakož i pro spolupráci s nečlenskými
subjekty,
e. vytváří, udržuje a rozvíjí databázi služeb a potřeb členů, jakož i informovanost
veřejnosti o jejich službách,
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f.

propaguje aktivity svých členů a příkladů dobré praxe na národních a mezinárodních
konferencích a na webových stránkách SEMMO,

g. řeší případné spory mezi členy SEMMO na základě jejich žádosti.

Ve vztahu k subjektům mimo SEMMO
h. navrhuje a spolupůsobí při tvorbě legislativních a hospodářských opatření v oblasti
energetiky a souvisejícího konceptu Smart City, vyjadřuje se k navrhovaným
předpisům z oblasti energetiky na národní, regionální, či evropské úrovni,
i.

šíří myšlenku chytrých měst a obcí s cílem podpory využití šetrných zdrojů energie a
zároveň udržitelného rozvoje měst a obcí,

j.

vyjadřuje se z odborného hlediska k otázkám spojeným s činností provozovatelů
energetických zařízení, zajišťuje informační a odbornou konzultační činnost,

k. plní úlohu právního subjektu při dvoustranných či vícestranných jednáních se
zahraničními nevládními organizacemi na mezinárodním trhu v energetice, zejména
spolupracuje se zahraničními spolky v oblasti energetiky,
l.

zajišťuje společnou propagaci udržitelné energetiky, práci s veřejností a se sdělovacími
prostředky, provozováním vlastní internetové stránky www.semmo.cz, a dalšími
způsoby, v rozsahu, schváleném valným shromážděním a odpovídajícím schválenému
rozpočtu.

3.4

Úkoly a cíle SEMMO budou plněny s přihlédnutím k aktuálním personálním a finančním
možnostem SEMMO.

Čl. 4

Způsob práce SEMMO

4.1

Členové trvale prosazují dosažení cílů SEMMO a veřejně vystupují v souladu s těmito cíli.
SEMMO zastupuje zájmy svých členů ve vztahu s orgány státní správy a samosprávy.

4.2

Prostředky SEMMO lze vydávat pouze na účely, které jsou v souladu s těmito stanovami.
Z členství v SEMMO nevyplývá nárok na odměnu z prostředků SEMMO.

Čl. 5

Členství

5.1

Členy mohou být obce, jiné samosprávné celky (např. kraje, MSA, apod.), právnické či fyzické
osoby, které mají zájem se aktivně podílet na naplňování cílů SEMMO.

5.2

Členství v SEMMO vzniká přijetím za člena na základě úplně vyplněné písemné přihlášky
schválené Předsednictvem na svém nejbližším řádném zasedání a po uhrazení členského
příspěvku pro daný kalendářní rok. Proti odmítnutí přijetí lze podat do dvou týdnů od doručení
odmítnutí žádost o přezkum Valnému shromáždění. O této žádosti rozhoduje s konečnou
platností Valné shromáždění.

5.3

Podáním přihlášky k členství v SEMMO člen projevuje vůli být vázán stanovami a vůči SEMMO
se zavazuje chovat čestně a v souladu s cíli SEMMO.

5.4

Člena zastupuje při jednání SEMMO jeho statutární zástupce, případně místo něj jeden
v přihlášce určený zástupce (zaměstnanec), který vykonává práva a povinnosti člena. Člena
může na jednání SEMMO zastoupit i jiná osoba než statutární zástupce, a to na základě plné
moci. Při změně zastupující osoby člena je člen povinen o této skutečnosti bezodkladně
informovat ostatní členy SEMMO. Při změně zastupující osoby člena, který je zároveň členem
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Předsednictva, je člen povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat ostatní členy
Předsednictva, které bude postupovat dle čl. 8 odst. 8.5.

5.5

Všichni členové SEMMO mají právo na bezplatný základní informační servis a účast na akcích
SEMMO za předem stanovených podmínek.

5.6

Druhy členství
Spolek má dva druhy členství: řádné členství a přidružené členství

5.6.1. Řádné členství
a) Řádným členem se může stát obec či jiný samosprávný celek.
b) O přijetí za řádného člena rozhoduje Předsednictvo.
c)

Každý Řádný člen má právo:
• účastnit se Valného shromáždění, hlasovat na něm, požadovat a dostávat na něm
vysvětlení záležitostí, týkajících se veškeré činnosti SEMMO, uplatňovat návrhy a
protinávrhy,
• každý řádný člen má 1 hlas při hlasování na Valném shromáždění,
• volit a být volen do orgánů SEMMO,
• podílet se na veškeré činnosti SEMMO,
• využívat všech služeb a podpor poskytovaných SEMMO a pro SEMMO,
• kontrolovat hospodaření spolku a nahlížet do účetních dokladů a dokumentů
k hospodaření spolku,
• používat vedle svého označení i označení příslušnosti k SEMMO,
• podílet se na stanovování cílů a forem činnosti SEMMO,
• hodnotit činnost SEMMO za uplynulé období, předkládat návrhy, podněty a
připomínky.

d) Povinnosti Řádného člena:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dodržovat stanovy a vnitřní předpisy SEMMO, a plnit usnesení orgánů SEMMO,
respektovat rozhodnutí přijaté orgány SEMMO,
aktivně se účastnit činnosti spolku,
platit včas a ve správné výši roční členské příspěvky,
poskytovat orgánům SEMMO součinnost k naplňování poslání a cílů, zejména plněním
úkolů, jimiž byl pověřen,
informovat orgány SEMMO o své činnosti v souvislosti s členstvím v SEMMO,
jednat tak, aby nedošlo k poškozování dobrého jména SEMMO a jejích členů,
aktivně hájit společný zájem SEMMO, dodržovat všechny vnitřní dohody a Valným
shromážděním schválená vnitřní pravidla SEMMO,
nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy SEMMO.

5.6.2. Přidružené členství
a) Přidruženým členem se může stát právnická či fyzická osoba aktivně působící v oblasti
energetiky.
b) Každý člen s přidruženým členstvím má právo:
• účastnit se Valného shromáždění (bez možnosti hlasování),
• podílet se na činnosti SEMMO,
• používat vedle svého označení i označení příslušnosti k SEMMO,
• podílet se na stanovování cílů a forem činnosti SEMMO,
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•

využívat všech služeb a podpor poskytovaných SEMMO a pro SEMMO.

c) Povinnosti člena s přidruženým členstvím:
• dodržovat stanovy a vnitřní předpisy SEMMO, a plnit usnesení orgánů SEMMO,
• respektovat rozhodnutí přijaté orgány SEMMO,
• aktivně se účastnit činnosti svazku,
• platit včas a ve správné výši roční členské příspěvky,
• poskytovat orgánům SEMMO součinnost k naplňování poslání a cílů, zejména plněním
úkolů, jimiž byl pověřen,
• informovat orgány SEMMO o své činnosti v souvislosti s členstvím v SEMMO,
• jednat tak, aby nedošlo k poškozování dobrého jména SEMMO a jejích členů,
• aktivně hájit společný zájem SEMMO, dodržovat všechny vnitřní dohody a Valným
shromážděním schválená vnitřní pravidla SEMMO,
• nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy SEMMO.

5.7 Členské příspěvky
a) Členský příspěvek pro daný kalendářní rok je splatný na začátku daného roku na základě
vyúčtování členského příspěvku vystaveného SEMMO. Členské příspěvky se hradí formou
bankovního převodu na bankovní účet SEMMO. Valné shromáždění schvaluje výši ročního
členského příspěvku na základě návrhu Předsednictva, a to vždy pro následující kalendářní rok.
b) Na uhrazené členské příspěvky a peněžní dary vystaví SEMMO potvrzení (příjmový doklad).
c) Členský příspěvek se platí vždy na jeden celý kalendářní rok, v případě, že člen je přijat
v průběhu kalendářního roku, platí alikvotní část stanovenou od data přijetí za člena.

5.8 Zánik členství
a) Vyloučení
Předsednictvo může navrhnout Valnému shromáždění vyloučení člena, pokud tento člen
porušil stanovy, nebo pokud poškodil dobré jméno SEMMO. Členství zaniká doručením
rozhodnutí Valného shromáždění o vyloučení příslušnému členovi.
b) Vystoupení člena
Člen může z SEMMO vystoupit písemným oznámením Předsednictvu SEMMO. Členství zaniká
doručením písemného oznámení člena Předsednictvu SEMMO.
c) Nezaplacením členského příspěvku
Členství v SEMMO zaniká, nezaplatí-li člen členský příspěvek, a to ani v dodatečné lhůtě
k tomu určené ve výzvě Předsednictva k úhradě členského příspěvku.
Členství zaniká marným uplynutím lhůty stanovené Předsednictvem ve výzvě k uhrazení
členského příspěvku.
d) Dále členství zaniká zánikem člena. Členství nepřechází na právní nástupce.
e) Členství zaniká také zánikem SEMMO.
f)

Zánikem členství zanikají všechny nároky člena vůči SEMMO. Žádný člen nemá nárok
na vrácení ani poměrné části uhrazených členských příspěvků.

Čl. 6

Orgány SEMMO

6.1

Orgány SEMMO jsou:
a. Valné shromáždění
b. Předsednictvo
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Čl. 7

Valné shromáždění SEMMO

7.1.

Valné shromáždění je nejvyšším orgánem SEMMO a je tvořeno shromážděním všech členů,
reprezentovanými jejich statutárními orgány nebo pověřenými zástupci.

7.2.

Rozhoduje o všech zásadních věcech SEMMO. Řádné Valné shromáždění se koná jednou
ročně, nejpozději však do konce března daného roku. Předsednictvo jej svolává písemnou
formou s návrhem programu v předstihu nejméně 15 dnů, a to na internetových stránkách
www.semmo.cz, a zároveň některým z dále uvedených způsobů:
listovní zásilkou,
elektronickou poštou (e-mailem),
datovou zprávou.

7.3.

Mimořádné Valné shromáždění svolává Předsednictvo na základě svého usnesení nebo na
základě písemného požadavku alespoň třetiny řádných členů SEMMO nebo na základě
usnesení řádného Valného shromáždění. Svolání se uskuteční v předstihu minimálně 15
kalendářních dnů způsobem platným pro řádné Valné shromáždění s přiloženým návrhem
programu.

7.4.

Změna stanov či zánik SEMMO nesmí být přidány na bod jednání Valného shromáždění
SEMMO po rozeslání pozvánky. Tyto záležitosti může Valné shromáždění projednat pouze
tehdy, byly-li tyto body na programu jednání rozeslaném 15 dní dopředu dle odst. 7.2. tohoto
článku.

7.5.

Valné shromáždění řídí předseda nebo místopředseda nebo jiný člen Předsednictva SEMMO.
Ze zasedání Valného shromáždění se pořizuje zápis, který podepisují předsedající Valného
shromáždění a zapisovatel. Zápis bude vyhotoven do 30 dnů od skončení zasedání Valného
shromáždění. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím
pověřilo Valné shromáždění. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se
konalo, kdo jej zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky (zapisovatele,
skrutátory, ověřovatele zápisu) valné shromáždění zvolilo, průběh a výsledek hlasování, jaká
usnesení byla přijata a kdy byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do zápisů ze
zasedání. Zápis ze zasedání bude bez zbytečného odkladu po jeho vyhotovení zaslán v
elektronické podobě všem členům.

7.6.

Valné shromáždění zejména:
a. rozhoduje o změně stanov,
b. schvaluje zprávu o činnosti, kterou předkládá předseda Předsednictva nebo jím
zmocněný člen Předsednictva, a zprávu o hospodaření, případně výroční zprávu
o činnosti spolku,
c.

schvaluje druh a výši členských příspěvků,

d. stanovuje základní úkoly a cíle SEMMO,
e. volí a odvolává členy Předsednictva,
f.

přezkoumává rozhodnutí Předsednictva o odmítnutí přihlášky člena,

g. rozhoduje o vyloučení člena za podmínek uvedených v čl. 5.8 písm. a) těchto stanov,
h. rozhoduje o splynutí, sloučení, rozdělení nebo zrušení spolku,
i.

rozhoduje o členství spolku v jiné právnické osobě,

j.

rozhoduje o zániku spolku.

Valné shromáždění si do své působnosti může vyhradit i jiné, výše neuvedené, pravomoci.
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7.7.

Pro změnu stanov je zapotřebí souhlasu dvoutřetinové většiny hlasů přítomných členů
s hlasovacím právem a pro rozhodnutí o zániku SEMMO dvoutřetinové většiny hlasů všech
členů. V ostatních případech Valné shromáždění rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných
členů. Pokud bylo svoláno v souladu se stanovami, je řádné a mimořádné Valné shromáždění
usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů.

7.8.

Valné shromáždění rozhoduje formou usnesení.

Čl. 8

Předsednictvo SEMMO

8.1

Statutárním orgánem SEMMO je Předsednictvo, do jehož působnosti spadá zastupování
spolku ve všech věcech navenek a obchodní vedení spolku.

8.2

Za Předsednictvo jedná navenek předseda Předsednictva, při současném informování všech
členů Předsednictva. Při podepisování jménem SEMMO připojí k názvu spolku svůj podpis
předseda předsednictva.

8.3

Předsednictvo má 3 volené členy. Na svém prvním zasedání zvolí Předsednictvo ze svého
středu předsedu SEMMO. Členem Předsednictva smí být pouze statutární zástupce řádného
člena nebo jim pověřená osoba (zaměstnanec) uvedená v přihlášce (viz článek 5 odst. 5.4
stanov).

8.4

Předsednictvo vede činnost SEMMO v souladu se stanovami a usneseními Valného
shromáždění. Funkční období členů Předsednictva činí 4 roky; Předsednictvo setrvává ve své
funkci až do nových platných voleb. Členové Předsednictva mohou být do Předsednictva
voleni opakovaně.

8.5

Klesne-li počet členů Předsednictva, bude další člen Předsednictva zvolen na mimořádném
Valném shromáždění, které bude svoláno do 30 dní po zániku funkce člena Předsednictva. Až
do zvolení nového člena Předsednictva Valným shromážděním vykonává funkci člena
Předsednictva stávající osoba.

8.6

Schůze Předsednictva svolává podle potřeby předseda nebo kterýkoliv další člen
Předsednictva. Předsednictvo je způsobilé se usnášet, jsou-li přítomni alespoň 2 jeho členové.

8.7

Usnesením Předsednictva je přijat návrh, pro nějž hlasovali alespoň 2 jeho členové. V případě
potřeby je přípustné hlasování per-rollam (prostřednictvím e-mailu).

8.8

Ze schůzek Předsednictva jsou pořizovány zápisy, které podepisuje předseda a ověřuje určený
ověřovatel zápisu, a o kterých budou informováni členové SEMMO.

8.9

Předsednictvo pro řádné Valné shromáždění vypracovává výroční zprávu o činnosti SEMMO a
plán činnosti spolku pro příští období.

8.10

Předsednictvo rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou stanovami, vnitřními předpisy,
nebo rozhodnutím Valného shromáždění svěřeny do působnosti jiného orgánu spolku,
zejména:
a.

organizuje a řídí činnost spolku,

b.

schvaluje a vydává vnitřní předpisy spolku, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno
do působnosti valné hromady,

c.

je zodpovědné za hospodaření spolku a za nakládání s majetkovými hodnotami
spolku,

d.

sestavuje roční plán činnosti spolku,

e.

koordinuje realizaci projektů,

f.

navrhuje výši členských příspěvků ke schválení Valnému shromáždění,
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8.11

g.

schvaluje přihlášky zájemců o členství, rozhoduje o druhu členství, vede seznam členů
a rozhoduje o vyloučení členů ze spolku,

h.

svolává jednání Valného shromáždění.

Funkce člena Předsednictva zaniká:
a.

doručením písemného oznámení člena Předsednictva o tom, že se vzdává této funkce,
ostatním členům Předsednictva,

b.

zánikem funkce statutáru nebo zánikem zaměstnaneckého poměru osoby, která je
zároveň členem Předsednictva, v rámci jejího postavení v členu SEMMO

c.

zánikem členství v SEMMO,

d.

rozhodnutím Valného shromáždění o odvolání člena Předsednictva z funkce.

Není-li k datu uplynutí funkčního období předsedy Předsednictva zvolen předseda nový, vykonává
funkci předseda Předsednictva až do zvolení nového předsedy předseda stávající.
8.12

Předseda Předsednictva:
a.

řídí zasedání Valného shromáždění a zajišťuje vyhotovení zápisu,

b.

svolává a řídí zasedání Předsednictva,

c.

plní úkoly zaměstnavatele vůči zaměstnancům spolku,

d.

vykonává další činnosti, kterými jej pověří Valné shromáždění nebo Předsednictvo, anebo
vyplývající pro něj z vnitřních předpisů spolku.

Čl. 9

Hospodaření SEMMO

9.1.

Spolek je samostatnou účetní jednotkou. Hospodaření SEMMO se řídí obecně platnými
předpisy a je zcela samostatné a nezávislé.

9.2.

SEMMO hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků, darů od fyzických a
právnických osob, grantů, dotací, výnosů majetku, vlastní činnosti, ze státního rozpočtu a
z jiných zdrojů. Veškerý majetek SEMMO včetně všech příjmů z jeho činnosti lze použít pouze k
naplňování společného účelu SEMMO a za tímto účelem vyvíjené činnosti.

9.3.

Spolek může vedle hlavní činnosti vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání
nebo jiné výdělečné činnosti. Výkon této činnosti nesmí ohrozit výkon hlavní činnosti spolku.
Zisk může spolek použít jen k podpoře činnosti, pro niž byl založen, a k úhradě nákladů na
vlastní správu.

9.4.

Spolek hospodaří podle rozpočtu, který je sestavován vždy na kalendářní rok. Spolek sestavuje
střednědobý výhled rozpočtu na 3 roky. Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření svazku za uplynulý kalendářní rok projedná Valné shromáždění do
30. června následujícího kalendářního roku.

9.5.

Za zajištění hospodaření, vedení účetnictví, zajištění plnění daňových povinnost a za nakládání
s majetkovými hodnotami SEMMO odpovídá Předsednictvo.

Čl. 10 Zrušení a zánik SEMMO
10.1.

O zrušení spolku rozhoduje Valné shromáždění.

10.2.

Při zániku spolku se převádí zbytkový majetek neziskové organizaci určené Valným
shromážděním, která jej použije výlučně na alespoň jednu z činností ve smyslu Článku 3 těchto
stanov.

10.3.

V případě zrušení spolku bez právního nástupce jmenuje Předsednictvo likvidátora
k provedené likvidace spolku.
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10.4.

Spolek zaniká výmazem ze spolkového rejstříku.

Čl. 11 Společná a závěrečná ustanovení
11.1.

Veškerá běžná komunikace a doručování jakýchkoliv oznámení mezi členy a orgány SEMMO
probíhá především elektronicky, zejména e-mailem. Oznámení je považováno za doručené
dnem doručení e-mailové zprávy na server příjemce zprávy, je-li doručováno na příslušnou
e-mailovou adresu oznámenou Předsednictvu.

11.2.

Oznámení o vystoupení ze SEMMO, oznámení o vzdání se funkce člena Předsednictva,
rozhodnutí Předsednictva o vyloučení člena ze spolku a rozhodnutí Předsednictva o odvolání
člena Předsednictva z funkce musí být zaslány doporučeně poštou, přip. datovou zprávou.
V těchto případech se za den doručení považuje desátý den následující po dni odeslání, je-li
doručováno na příslušnou poštovní adresu oznámenou Předsednictvu, příp. den doručení do
datové schránky.

11.3.

Všichni členové SEMMO jsou povinni sdělit Předsednictvu aktuální e-mailovou i poštovní
adresu, a bez zbytečného odkladu informovat o všech změnách.

11.4.

Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
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Jednací řád Kontrolního výboru Zastupitelstva města Litoměřice
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Kontrolní výbor Zastupitelstva města Litoměřice (dále jen kontrolní výbor) je zřízen
zastupitelstvem města na základě § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen “Zákon”). Výbor je iniciativním a kontrolním orgánem
zastupitelstva města, kterému se odpovídá ze své činnosti.
2. Jednací řád kontrolního výboru zastupitelstva města (dále jen “jednací řád výboru”)
upravuje základní úkoly tohoto orgánu, pravidla jeho jednání a usnášení a organizačně
technické zajištění jeho činnosti.
3. Kontrolní výbor zřizuje zastupitelstvo města jako svůj stálý orgán.
4. Ze své kontrolní činnosti se kontrolní výbor odpovídá zastupitelstvu města v rámci jeho
vymezené působnosti.
5. Člen zastupitelstva města se může zúčastnit, s hlasem poradním, jednání kontrolního
výboru.
Článek II.
Předmět činnosti kontrolního výboru
Kontrolní výbor provádí činnost vyplývající pro něj z § 119 odst. 3 Zákona.
1. Výbor plní úkoly uložené mu zastupitelstvem.
2. Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady města.
3. Kontroluje dodržování právních předpisů finančním výborem a městským úřadem na úseku
samostatné působnosti města.
4. V oblasti své odborné působnosti má právo předkládat zastupitelstvu k projednání svá
stanoviska a návrhy.
5. Plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo města ve věcech umožněných
mu zákonem.

Článek III.
Personální struktura kontrolního výboru
1. Kontrolní výbor je minimálně tříčlenný, počet členů výboru je vždy lichý. Jeho členy
nemohou být starosta, místostarosta, tajemník městského úřadu ani osoby zabezpečující
rozpočtové a účetní práce na úřadu.
2. Návrhy na členy výboru podávají zastupitelé města.
3. Členy výboru a jeho předsedu volí a odvolává zastupitelstvo.
4. Předsedou výboru může být pouze člen zastupitelstva.
5. Předseda kontrolního výboru:
a) řídí a organizuje práci kontrolního výboru, svolává a řídí průběh jednání kontrolního výboru,
připravuje jeho program, který vychází z plánu práce kontrolního výboru, usnesení
zastupitelstva města, aktuálních potřeb města na svěřeném úseku činnosti a z iniciativních
návrhů členů výboru,
b) podepisuje zápisy z jednání,
c) organizuje spolupráci s finančním výborem,
d) odpovídá za přípravu a předkládání materiálů k projednání v orgánech obce,
e) předkládá na ZM zprávu o činnosti KV.
6. Tajemník kontrolního výboru:
a) zabezpečuje přípravu podkladových materiálů pro jednání výboru,
b) pořizuje zápis z jednání,
c) zajišťuje administrativu související s činností výboru,
d) zveřejňuje usnesení a zápisy z jednání kontrolního výboru v elektronické podobě na
internetových stránkách města,
e) účastní se jednání bez hlasovacího práva.
7. Členové kontrolního výboru:
a) jsou povinni se zúčastňovat jednání výboru, svoji případnou neúčast včas omluví u
předsedy nebo tajemníka výboru,
b) jsou povinni plnit úkoly, kterými je výbor pověřil.
Článek IV.
Jednání kontrolního výboru
1. Jednání výboru se konají podle potřeby, termíny jsou stanoveny a oznámeny členům
výboru zpravidla sedm kalendářních dnů přede dnem jednání.
2. Podle potřeby může být výbor svolán mimo plánované termíny.

3. Jednání svolává předseda, při jeho dlouhodobé nepřítomnosti jiný člen kontrolního výboru,
pověřený zastupitelstvem města, při krátkodobé nepřítomnosti zastupuje předsedu jím
pověřený člen výboru.
4. Jednání kontrolního výboru jsou neveřejná.
5. Program jednání výboru navrhuje jeho předseda v pozvánce na jednání. Členové výboru
mají právo před hlasováním o schválení programu jednání navrhnout jeho změnu či doplnění.
Jednání výboru se řídí schváleným programem.
6. Odborné materiály na pro jednání kontrolního výboru připravují, popřípadě zajišťují:
a) tajemník výboru ve spolupráci s vedoucími odborů MěU Litoměřice
b) pověření členové výboru
7. Jednání výboru se mohou účastnit osoby přizvané výborem k projednání bodů programu
a další osoby, s jejichž přítomností na jednání výbor souhlasí.
8. K projednávání úkolů, na nichž se podílí i finanční výbor, se mohou konat společná jednání
výborů, pokud se na jejich svolání dohodnou jejich předsedové.
Článek V.
Usnášení kontrolního výboru
1. Kontrolní výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
2. Kontrolní výbor se usnáší nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů. Hlasování je vždy
veřejné – zvednutím ruky a řídí ho předseda. Výsledky hlasování jsou součástí zápisu. 3.
Předseda kontrolního výboru uděluje slovo v rozpravě (členové se do diskuse hlásí zvednutím
ruky) a dbá na to, aby jednání mělo pracovní charakter a věcný průběh.
4. Projednávání jednotlivých bodů programu končí přijetím usnesení, které je součástí
následně vyhotoveného zápisu z jednání. Usnesení zpravidla obsahuje:
a) návrhy a doporučení
b) úkoly pro členy kontrolního výboru
c) osoby zodpovědné za splnění úkolů, termíny a způsob kontroly.
5. O každém usnesení se hlasuje zvlášť.
6. U jednotlivých usnesení jsou vždy uvedeny výsledky hlasování. Ti, kteří hlasovali odchylně,
mohou žádat o to, aby jejich stanovisko bylo s odůvodněním uvedeno v zápise z jednání
kontrolního výboru.

Článek Vl.
Organizačně technické záležitosti
1. O každém jednání kontrolního výboru pořizuje tajemník výboru zápis, který musí být
zpravidla vyhotoven nejpozději 7 pracovních dní po jednání kontrolního výboru.
2. Zápis o jednání kontrolního výboru obsahuje tyto údaje:
a) den a místo konání,
b) čas zahájení a ukončení jednání,
c) jmenný seznam přítomných, omluvených a neomluvených členů kontrolního výboru,
d) jmenný seznam osob přizvaných na jednání,
e) program jednání,
f)

stručný záznam ústních informací, návrhů a doporučení,

g) přijatá usnesení a výsledky hlasování k projednávaným bodům programu,
h)

odchylná stanoviska členů kontrolního výboru.

3. Zápis z jednání podepisuje předseda kontrolního výboru, spolu s ověřovatelem zápisu.
Ověřovatel zápisu je volen na návrh předsedy na jednání výboru.
4. Zápis kontrolního výboru může obsahovat též zprávu o případné provedené kontrole,
zjištěných nedostatcích a návrhu k jejich odstranění. Tuto zprávu podepisuje též osoba, jejíž
činnost byla kontrolována.
5. Zápis z jednání kontrolního výboru včetně usnesení obdrží po jeho vyhotovení a ověření
jeho členové a po jeho podepsání i sekretariát starosty v elektronické formě a tajemník MěU
Litoměřice v analogové.
6. Zápis z jednání kontrolního výboru včetně usnesení bude ihned po jeho podepsání a
vyloučení osobních údajů vystaven na webových stránkách města Litoměřice.
7. Originál zápisu z jednání kontrolního výboru a ostatní písemné materiály archivuje tajemník
kontrolního výboru.
Článek Vll.
Provádění kontroly a zápis o provedené kontrole
1. Kontrolní výbor provádí kontrolu na úseku samosprávy v rozsahu a mezích stanovených
zákonem, a to na základě plánu činnosti nebo úkolu uloženého mu zastupitelstvem města.
2. Kontrolovaná osoba je povinna vytvořit k provedení dané kontroly přiměřené podmínky.
3. O plánované kontrole informuje kontrolovanou osobu nejméně tři pracovní dny předem,
přičemž vymezí:
a) rozsah a zaměření plánované kontroly,
b) požadavky na přípravu materiálů, přítomnost odpovědných osob,

c) požadavky na prostory k provedení kontroly včetně předpokládaného času kontroly.
4. Obsah zápisu o provedené kontrole upravuje § 119, odst. 4 a 5 Zákona takto:
a) O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje:
- co bylo kontrolováno,
- jaké nedostatky byly zjištěny,
- návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků.
b) Zápis podepisují členové výboru, kteří kontrolu provedli, a zaměstnanec, jehož činnosti se
kontrola týkala.
c) Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě
zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.
5. Zápis o kontrole s doporučeními a návrhy usnesení pro zastupitelstvo se vyhotovuje na
základě kontrolního protokolu, který pořídí členové výboru pověření danou kontrolou, a zápis
a přijaté závěry podléhají hlasování celého výboru.
6. Členové výboru, případně přizvaní odborníci schválení kontrolním výborem, jsou povinni
respektovat práva a právem chráněné zájmy města, pracovníků úřadu a třetích fyzických i
právnických osob.
7. Podklady musí chránit před ztrátou, zničením, poškozením nebo zneužitím a jejich originály
nesmějí odnášet mimo sídlo MěU Litoměřice.
8. O zjištěných skutečnostech jsou povinni zachovávat mlčenlivost do doby projednání zápisů
výboru a kontrolních zpráv zastupitelstvem města, pokud se nejedná o skutečnosti, na které
se vztahuje mlčenlivost obecná dle příslušných právních předpisů.
Článek Vlll.
Střet zájmů člena kontrolního výboru
V případě střetu zájmu postupuje člen výboru analogicky podle ustanovení § 83, odst. 2
Zákona, a to takto: Člen výboru zastupitelstva města, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by
jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti ve výboru mohl znamenat výhodu
nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu,
kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci, je povinen sdělit tuto skutečnost před
zahájením jednání výboru, který má danou záležitost projednávat.
Článek lX.
Závěrečná ujednání
1. Výbor jako orgán zastupitelstva města nemá právní osobnost a není oprávněn vystupovat
za město ani město zastupovat v právních vztazích.

2. Vůči zastupitelstvu a orgánům města vystupuje výhradně jako kolektivní orgán. Úkony člena
výboru bez pověření výborem jsou neúčinné a bez právní relevance.
3. Právní odpovědnost za činnost výboru nese město.
4. Výbor při své činnosti chrání veřejný zájem a současně i práva a právem chráněné zájmy
právnických a fyzických osob.

Tento jednací řád byl schválen usnesením Zastupitelstva města Litoměřice č. XY dne
7. 2. 2019 a vstupuje v účinnost dnem schválení.

Příloha: Vzor kontrolního protokolu

Příloha k Jednacímu řádu Kontrolního výboru Zastupitelstva města Litoměřice

VZOR

Protokol o kontrole
Kontrolní orgán: Kontrolní výbor Zastupitelstva města Litoměřice
Kontrolovaná osoba:
Kontrolující:
Datum a čas kontroly:
Předmět kontroly:

I.PRŮBĚH KONTROLY A KONTROLNÍ ZJIŠTĚNÍ:

II.DOPORUČENÍ MOŽNÉHO ŘEŠENÍ ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ:

Plán činnosti KV

1. Výbor zejména:
a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady města;
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory, komisemi a
úřadem na úseku samostatné působnosti;
c) plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo;

2. Kromě průběžné kontrolní činnosti vyplývající z bodu 1) bude v roce 2019
kontrolní výbor provádět kontroly a věnovat se následujícím oblastem:
a) Kontrola příspěvkových organizací zřizovaných městem
Ve smyslu kontroly opatření navržených KV v předchozím volebním období a
kontroly realizace nařízení, opatření a rozhodnutí rady a zastupitelstva
města.
● Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863
● příspěvková organizace Centrální školní jídelna
b) Kontrola nakládání s nepotřebným majetkem města
c) Účast členů KV ve výběrových komisích vyhlášených městem
Mimo oblastí uvedených v tomto článku bude výbor provádět kontroly i v dalších
oblastech vyplývajících z bodu 1) tohoto plánu činnosti dle aktuálních potřeb.

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
VE ZDRAVÉM MĚSTĚ LITOMĚŘICE
Pravidla pro předkladatele v roce 2019
ÚVOD
Město Litoměřice je od roku 2002 zapojeno do mezinárodních programů Zdravé město (ZM, pod patronací
Světové zdravotní organizace) a místní Agenda 21 (MA21, pod patronací OSN). Tyto programy jsou založeny
na principech udržitelného rozvoje a jeho prosazování v úzké spolupráci klíčových aktérů a široké veřejnosti.
Litoměřice za své aktivity získaly řadu ocenění a v roce 2015 završily své dlouhodobé úsilí o zkvalitnění správy
věcí veřejných vstupem do kategorie „A“ místní Agendy 21 - nejvyšší kategorie, kterou mohou města a obce
v České republice dosáhnout.
Jednou z nových forem zapojování veřejnosti do rozvoje města je také tzv. participativní rozpočet. Jedná se
o proces, prostřednictvím kterého obyvatelé města či určité komunity mohou rozhodovat o využití části
městského rozpočtu na realizaci projektu majetkového charakteru. Hlavním cílem pracovní skupiny pro
participativní rozpočet je navrhnout postup, který bude respektovat stávající osvědčené mechanismy
zapojování veřejnosti1, přispěje k jejich zatraktivnění a zároveň nebude představovat neúměrný nárůst
administrativy.
Podrobné informace k participativnímu rozpočtu jsou zveřejňovány na webu Zdravého města Litoměřice.

ČTYŘI FÁZE PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU
Participativní rozpočet se dá rozdělit do 4 základních fází, které znázorňuje níže uvedené schéma.
V průběhu jednotlivých fází dochází nejdříve ke sběru návrhů ze strany veřejnosti, k následné kontrole
došlých návrhů z hlediska splnění stanovených podmínek, poté k hlasování veřejnosti, a nakonec k realizaci
vybraného projektu či projektů. Podrobný popis jednotlivých kroků je uveden dále.

I. SBĚR
NÁVRHŮ

II.
KONTROLA
A ÚPRAVA

III.

IV.

HLASOVÁNÍ

REALIZACE

ZÁKLADNÍ KRITÉRIA A PRAVIDLA, HARMONOGRAM
Charakter projektů
Participativní rozpočet by měl sloužit k realizaci konkrétního opatření, které bude sloužit občanům města
Litoměřice (případně návštěvníkům) a přispěje ke zkvalitnění veřejného prostoru města.

1

Zejména fórum Zdravého města „Desatero priorit Litoměřic“.
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Navrhovaný projekt (opatření) musí splňovat následující základní kritéria:
1. bude realizován na veřejném prostranství nebo ve veřejně přístupné budově (nemusí být přístupný
24 hodin denně, ale rozhodující je volný přístup pro každého)2
2. bude realizován na majetku ve vlastnictví města
3. bude respektovat stanovený maximální finanční limit
4. bude proveditelný, tj. jeho realizace nesmí odporovat zákonům, územnímu plánu, strategickému
plánu a dalším rozvojovým koncepcím města ap.
DŮLEŽITÉ: Tato kritéria je předkladatel povinen ověřit, resp. zajistit před podáním návrhu, k čemuž může
využít asistence pracovníků MěÚ Litoměřice (viz také „Fáze II“).
Předkladatel návrhu projektu
Předkladatelem může být:
• fyzická osoba s trvalým bydlištěm v Litoměřicích
• právnická osoba (firma, instituce, nezisková organizace apod.) se sídlem v Litoměřicích
Alokovaná částka
Pro rok 2019 je stanovena maximální částka ve výši 200 000 Kč včetně DPH, přičemž minimální náklady
projektu nesmí být menší než 20 000 Kč včetně DPH. Maximální částka zahrnuje jednak náklady na vlastní
realizaci, jednak nezbytné náklady na související projektovou, příp. jinou dokumentaci. Navrhovatelé by měli
ověřit reálnost předkládaného rozpočtu např. s projektantem či rešerší na internetu apod.
DŮLEŽITÉ: V případě, že překladatel zajistí další finanční podporu projektu (příspěvek) – z jiných zdrojů (např.
formou grantu od firmy, podnikatele, daru fyzické či právnické osoby, …), mohou celkové náklady projektu
přesahovat maximální stanovenou výši o tento příspěvek. Předkladatel je povinen doložit k žádosti poskytnutí
tohoto příspěvku formou čestného prohlášení donátora (poskytovatele příspěvku). Vzor čestného prohlášení
je součástí návrhového formuláře (viz dále „Fáze I“).
Předkladatel vítězného projektu musí do 30. 6. daného roku předložit městu Litoměřice závazný dokument
o získání finanční podpory pro projekt ve výši uvedené v žádosti, přičemž musí být zřejmé, že konečným
příjemcem daru/dotace je město Litoměřice

2

Například herní prvek na koupališti, kam může jít každý, ale ne náčiní do tělocvičny ve škole, kam má veřejnost omezený

přístup.
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Harmonogram
11. 2.2019

Vyhlášení participativního rozpočtu
Zahájení podávání projektů

29. 3.2019

Ukončení podávání projektů (elektronicky i v tištěné podobě)

30. 4.2019

Dokončení kontroly, vyhodnocení a opravy projektu

15. 5.2019

Zahájení hlasování prostřednictvím mobilního rozhlasu a případně tištěnou formou na
infocentru
Ukončení hlasování

24. 5. 2019

Vyhlášení vítězného návrhu, hlasování musí být uveřejněno minimálně po dobu 14 dnů

1-6 měsíců*

Administrativní příprava
Realizace projektu

duben 2020*

Představení realizovaného projektu na veřejném fóru „Desatero priorit“

*Jedná se o indikativní údaj.

Medializace
Součástí procesu participativního rozpočtu je rovněž průběžná medializace a informační kampaň.
O možnosti podat návrh projektu, o hlasování a realizaci projektu/ů bude město Litoměřice informovat
prostřednictvím běžných informačních kanálů (web města Litoměřice a Zdravého města Litoměřice, tiskové
zprávy, články v Radničním zpravodaji a dalších regionálních médiích) a rovněž skrze síť svých partnerů
(příspěvkové organizace, NNO, …). Projekt je možné konzultovat s příslušnými kontaktními osobami MěÚ
uvedenými na webu Zdravého města.

FÁZE I – SBĚR NÁVRHŮ PROJEKTŮ
Sběr návrhů projektů bude probíhat ve vymezeném časovém období (viz výše). Návrh projektu lze podat
dvěma způsoby:
1) prostřednictvím webu Zdravého města, kde si stáhne formulář (dokument Word), který předkladatel
vyplní a následně odešle na uvedenou e-mailovou adresu
2) písemnou formou – předkladatel si vyzvedne vytištěný formulář na podatelně MěÚ Litoměřice,
vyplní a následně donese zpět na podatelnu MěÚ, nebo zašle do příslušného data na uvedenou
adresu Zdravého města
DŮLEŽITÉ: Předkladatel musí současně s návrhem předložit seznam alespoň 30 podporovatelů projektu
s trvalým bydlištěm v Litoměřicích (dle občanského průkazu). Tento seznam musí obsahovat následující
informace: jméno a příjmení, datum narození, adresu a vlastnoruční podpis. Předkladatel může podat pouze
jeden návrh projektu, který bude doplněn unikátním seznamem podporovatelů (tedy podporovatel se nesmí
objevit na více návrzích).

FÁZE II – KONTROLA A ÚPRAVA NÁVRHŮ PROJEKTŮ
Jakmile budou návrhy projektů shromážděny, bude provedena jejich kontrola z hlediska splnění stanovených
kritérií (viz „základní kritéria a pravidla“ výše) příslušnými pracovníky MěÚ Litoměřice.
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S ukončením procesu kontroly provede pracovník MěÚ zápis o výsledku kontroly a tento s případným
komentářem uveřejní na portálu určeném pro jejich zveřejňování. V případě, že návrh projektu nebude
splňovat některé z kritérií (např. opatření bude zasahovat do jiného, městem nevlastněného majetku), musí
být předkladatel prokazatelně informován o možnosti nápravy nedostatku. Do stanoveného termínu pak
musí provést opravu, jinak bude projekt vyřazen z dalšího hlasování. Prostřednictvím kontaktu uvedeného
na webu lze iniciovat osobní schůzku s cílem odstranit veškeré nedostatky či objasnit nesrovnalosti návrhu
tak, aby všechna kritéria splňoval a mohl být zařazen do hlasování.
Výše uvedený proces platí i v případě kontroly návrhu projektu investičními techniky MěÚ, kdy bude
ověřována reálnost rozpočtu (vlastní investice, projektová dokumentace apod.).
V případě, že pracovníci MěÚ dojdou k závěru, že navrhovaný rozpočet je podhodnocený, neobsahuje
některé důležité položky, respektive neodpovídá ceníku stavebních prací apod., bude projekt vyřazen.
Rozpočet bude možné upravit v rámci osobní schůzky na základě navržených doporučení. Pokud předkladatel
nebude s úpravou rozpočtu souhlasit, lze projekt vyřadit z hlasování.
Z jednání s předkladatelem projektu bude sepsán protokol shrnující návrhy úprav projektu, resp. odůvodnění,
proč byl projekt vyřazen z hlasování, a bude zaslán předkladateli na uvedený kontakt. Předkladatel ručí
za správnost kontaktních údajů.
Pokud návrh projektu projde úspěšně touto formální kontrolou, má se za to, že projekt splňuje stanovená
kritéria, je realizovatelný a může být zařazen do hlasování.

FÁZE III – HLASOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM MOBILNÍHO ROZHLASU
Po ukončení formální kontroly návrhů projektů budou tyto zveřejněny na webových stránkách města
Litoměřice a prostřednictvím dalších informačních kanálů bude zajištěna jejich medializace.
Hlasování o předložených návrzích projektů bude probíhat do příslušného data prostřednictvím mobilního
rozhlasu a v tištěné podobě na infocentru města. Výsledky hlasování budou vyhodnoceny a medializovány.
V případě, že dva návrhy obdrží stejný počet hlasů, proběhne stejnou formou druhé kolo hlasování. V případě
rovnosti hlasů ve druhém kole rozhodne los.

FÁZE IV – REALIZACE PROJEKTU
Poslední fáze zahrnuje projektovou a administrativní přípravu projektu (stavební povolení apod.) a jeho
vlastní realizaci. Předkladatel vítězného projektu bude na schůzce se zástupci MěÚ seznámen s dalším
postupem. Bez stanovení dalšího postupu s MěÚ nelze zahájit realizaci projektu.
Další postup bude zahrnovat zejména:
•

dopracování návrhu a zpracování projektové dokumentace, event. dalších podkladů konkrétním
odborem MěÚ

•

projednání projektu (opatření) v místě jeho realizace (jedná se o standardní projednání investice) a
případné úpravy projektové dokumentace
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•

podání žádosti o vydání stavebního povolení (či ekvivalentu dle typu opatření)

•

stanovení data a způsobu zahájení vlastní realizace

V průběhu realizační fáze bude předkladatel průběžně informován o postupu a případných změnách,
ke kterým se bude mít možnost vyjádřit.
DŮLEŽITÉ: Projekty, které budou hlasováním vybrány k realizaci, se stávají součástí investic realizovaných
městem Litoměřice, které za jejich realizaci přebírá veškerou odpovědnost. Smlouvu s realizátorem
projektu uzavírá vždy Město Litoměřice.
Nevybrané projekty, které splňují kritéria, mohou být se souhlasem předkladatelů projektů zařazeny
do zásobníku projektů Města Litoměřice.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Nevyčerpání alokované částky
V případě, že stanovená částka na příslušný rok nebude vyčerpána, budou nevyužité finanční prostředky
vráceny zpět do rozpočtu města. Nevyužitá částka tedy nebude navyšovat finanční limit na následující rok.
Vícenáklady
V případě, že v průběhu realizace projektu (opatření) dojde k navýšení nákladů (tzv. vícenáklady), jsou tyto
neseny rozpočtem města Litoměřice a řídí se smlouvou mezi městem Litoměřice a dodavatelem, příp. dalšími
relevantními dokumenty či směrnicemi.
Více informací a příklady aplikace procesu participativního rozpočtování jsou k dispozici na webových
stránkách http://www.participativnirozpocet.cz.
Projektové žádosti včetně příloh a bližší informace o procesu participativního rozpočtu v Litoměřicích jsou
uvedeny na webových stránkách Zdravého města Litoměřice.
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PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
MĚSTA LITOMĚŘICE
rok 2019

NÁZEV NÁVRHU PROJEKTU

ZKRÁCENÝ POPIS NÁVRHU PROJEKTU
(anotace)

PŘEDKLADATEL NÁVRHU PROJEKTU
Jméno/Firma:
Adresa:
Telefon:
Email:
IČO:
LOKALITA (adresa) PROJEKTU

PŘEDPOKLÁDANÉ CELKOVÉ NÁKLADY

1
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Název projektu:

I. Identifikace předkladatele – FYZICKÁ OSOBA:
1.
2.

Jméno a příjmení:
Adresa trvalého bydliště:

3.
4.

Telefon:
E-mail:

II. Identifikace navrhovatele – PRÁVNICKÁ A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÁ OSOBA
5.
6.

Název navrhovatele:
Sídlo:

7.
8.

IČO:
Statutární orgán:
- jméno
- funkce
9. Kontaktní osoba:
- jméno
- funkce
10. Telefon kontaktní osoby:
11. E-mail kontaktní osoby:
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III. Popis projektu
12. Přesná lokalizace místa, kterého se realizace týká (místo, ulice, katastrální číslo
pozemku)

Poznámka: vlastníkem pozemku/objektu musí být Město Litoměřice

13. Odůvodnění návrhu (zde popište důvod, proč návrh předkládáte):

14. Popis návrhu (zde popište současný a zamýšlený stav, cca 1 500 znaků):
Současný stav:

Zamýšlený stav:

17. Odhadovaný počet
osob zasažených
realizací návrhu:
18. Předpokládané
náklady celkem:
(uveďte výši
předpokládaných
nákladů vč. DPH)

19. Z toho výše finanční
podpory z jiných
zdrojů:
(v případě finanční
podpory z jiných zdrojů
předložte čestné
prohlášení
– viz příloha č. 3)

Poznámka: Navrhovatel by si měl ověřit reálnost předpokládaného rozpočtu např.
s projektantem či rešerší na internetu apod. Je nutné brát v potaz nejen náklady na pořízení a
montáž nových prvků, ale i na povrchové úpravy a náklady na projektovou dokumentaci.
☐ Souhlasím se zpracováním osobních údajů.
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V……………………………………………………., dne…………………………
Jméno a příjmení žadatele (podpis, případně razítko):

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

IV. Přílohy
Přílohy - povinné:
1. Rozpočet projektu
2. Seznam podporovatelů projektu – podpisový arch
3. Čestné prohlášení právnické nebo podnikající fyzické osoby o poskytnutí
finančních prostředků (v případě zajištění jiných zdrojů)
4. Fotodokumentace současného stavu
Přílohy – nepovinné:
5. Vizualizace
6. Výkresy
7. Jiné
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Příloha č. 1: Rozpočet projektu
Název projektu:
Částka z rozpočtu
města
0 Kč

Částka zajištěná z
jiných zdrojů
0 Kč

2. Stavební práce

0 Kč

0 Kč

3. Vybavenost, mobiliář

0 Kč

0 Kč

4. Zeleň a sadové úpravy

0 Kč

0 Kč

5. Ostatní

0 Kč

0 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY

0 Kč

0 Kč

Nákladová položka
1. Zemní práce

Komentář

0 Kč

Ceny budou schváleny max. do výše URS.

Jméno a příjmení žadatele (podpis a razítko):

Informace k rozpočtu:
Strukturu rozpočtu lze libovolně měnit dle individuálních potřeb rozpočtu návrhu projektu.
Rozpočet je možný konzultovat s koordinátorkou Zdravého města a místní Agendy 21 do 30. 3. 2019.
Kontakt: Mgr. Irena Vodičková, T: 416 916 400, E: irena.vodickova@litomerice.cz

Datum:

Příloha č. 2: PODPISOVÝ ARCH PODPOROVATELŮ PROJEKTU

Participativní rozpočet města Litoměřice na rok 2019
Název projektu:
Předkladatel:
Jméno a příjmení

Datum narození

Adresa

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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Příloha č. 2: PODPISOVÝ ARCH PODPOROVATELŮ PROJEKTU

Participativní rozpočet města Litoměřice na rok 2019
Název projektu:
Předkladatel:
Jméno a příjmení

Datum narození

Adresa

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Údaje prosím piště čitelně, hůlkovým písmem modrou nebo černou barvou. Názvy nezkracujte.
*Podporovatel svým podpisem vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů v rámci navrhovaného projektu.
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Příloha č. 3
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PRÁVNICKÉ NEBO PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ
OSOBY O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
Údaje o poskytovateli:
☐ právnická osoba

☐ podnikající fyzická osoba

☐ fyzická osoba

Název obchodní firmy/spolku/organizace nebo jméno fyzické osoby:

Statutární orgán (povinné pro podnikatelské subjekty):

Sídlo/adresa (ulice, čp., PSČ, město):

Základní identifikace právnické nebo podnikající fyzické osoby:
IČO:
DIČ:
Základní identifikace fyzické osoby:
Datum narození:

.

.

Kontakty:
Telefon:
Email:
Čestně prohlašuji, že v případě realizace projektu předkladatele Městem Litoměřice
Název projektu:
Jméno a příjmení předkladatele/Název předkladatele:
Datum narození/IČO:
Adresa/Sídlo:

uzavřu nejpozději do 30. 6. 2019 s realizátorem projektu Městem Litoměřice závaznou
darovací smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ve výši xxx Kč (slovy: xxx korun
českých) na účet obdarovaného za účelem realizace výše uvedeného projektu.

v ................................ dne ..........................

……………………………….…….
statutární orgán
(podpis, razítko)

ZPRÁVA O KONTROLE PLNĚNÍ USNESENÍ ZM - 2018
KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ 1. JEDNÁNÍ ZM - 1.2.2018:
1.
Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 22.1.2018
SPLNĚNO – rozpočtová opatření provedena - upravený rozpočet zveřejněn na webu města
Ing. Lončák, MBA
2.
Rozpočtové opatření – stavební úpravy pro sportovní zázemí v Kasárnách Dukelských
hrdinů
SPLNĚNO – rozpočtové opatření provedeno - upravený rozpočet zveřejněn na webu města
3.
Dotace pro destinační agenturu České středohoří, o.p.s.
SPLNĚNO – smlouva podepsána a finanční prostředky odeslány
L.Wünsch
4.
Komunitní plán sociálních služeb ORP Litoměřice pro období 2018-2020
SPLNĚNO
Ing. Grund, Ing. Bc. Jurková
5.
Žádost o dotaci JC Litokan Litoměřice, z.s.
SPLNĚNO – VPS o poskytnutí dotace podepsána dne 12. 2. 2018 a dotace vyplacena
6.
Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2018
SPLNĚNO – VPS o poskytnutí dotací podepsány a dotace vyplaceny
7.
Žádost o poskytnutí dotace – Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci, z.s.
SPLNĚNO – smlouva s datem 5. 2. 2018 byla podepsána druhou stranou dne 8. 2. 2018,
téhož dne vyvěšena a dne 16. 2. 2018 odeslána na ekonomický odbor k vyplacení.
8.
Žádost o poskytnutí dotace – Občanské sdružení Puellae cantantes
SPLNĚNO – smlouva s datem 5. 2. 2018 byla podepsána druhou stranou dne 12. 2. 2018
téhož dne vyvěšena a dne 16. 2. 2018 odeslána na ekonomický odbor k vyplacení
9.
Záměr podání žádosti o dotaci ze Státního fondu kinematografie – MKZ v Litoměřicích –
upgrade digitalizace a výměna zvukového systému v Kině Máj – rozpočtové opatření
SPLNĚNO – žádost podána v termínu do 31.5.2018
10. Záměr podání žádosti o dotace z MAS České středohoří na realizace akce „Vybudování
bezbariérového přístupu do ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2“
SPLNĚNO – žádost podána dne 28.2.2018
Mgr.Krejza, Ing. Křížová
11. Schválení podání žádosti k projektu „PAVE – První aktivní veřejná budova v ČR“ do
programu Ekoinovace SFŽP – rozpočtové opatření
Žádost je zpracovávána, dokončuje se projektová dokumentace, projektový záměr
projednán s veřejností, plná žádost odevzdána na SFŽP do 31.5.2018.
Mgr. Krejza, Ing. Klusák
12. Schválení poskytnutí zápůjčky 1. Geotermální Litoměřice a.s.
SPLNĚNO – půjčka byla poskytnuta
Mgr. Krejza, Mgr. Tym
13. Kontrolní zpráva o plnění usnesení ZM za rok 2017
SPLNĚNO
tajemník
14. Povinnost RM informovat ZM o rozhodování o Nemocnici Litoměřice a.s.
SPLNĚNO
T.Sarnovsky
15. Zrušení předkupního práva u pozemků parc. č. 4176/2 a 4176/10 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO – dne 9.4.2018 byl na katastrální úřad podán návrh na vklad, kterým došlo ke
zrušení předkupních práv
16. Zrušení předkupního práva u části pozemku parc.č. 2355/5 v k.ú. Litoměřice označené ve
smyslu geometr. plánu č. 4545-354/2017 jako pozemku parc.č. 2355/152 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO – dne 9.4.2018 byl na katastrální úřad podán návrh na vklad, kterým došlo ke
zrušení předkupních práv
17. Zrušení předkupního práva u části pozemku parc. č. 3408/52 v k.ú. Litoměřice označené ve
smyslu geometr. plánu č. 4474-140/2016 jako pozemku parc.č. 3408/107 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO – dne 9.4.2018 byl na katastrální úřad podán návrh na vklad, kterým došlo ke
zrušení předkupních práv
Mgr. Červín, Ing. Kříž (OÚR)
18. Vyslovení nesouhlasu s novelou zákona o odpadech směřující k navýšení poplatku za
ukládání komunálního odpadu
SPLNĚNO
Mgr. Krejza, Ing. Gryndler
19. Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her
SPLNĚNO – kritéria pro regulaci předložena na ZM 26.4.2018
Mgr. Panaš
20. Delegování zástupce města na konání valných hromad Severočeské vodárenské
společnosti a.s. Teplice
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21.
22.

23.

SPLNĚNO
Mgr. Krejza
Schválení uzavření dohody o provedení práce s Mgr. Petrem Hermannem
SPLNĚNO
Schválení poskytování příspěvků z prostředků sociálního fondu na stravování uvolněných
zastupitelů stravujících se ve stravovacím zařízení Centrální školní jídelna a na stravovací
poukázky do zařízení veřejného stravování
SPLNĚNO
Zpráva o dodržení podmínek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS 170/16
ze dne 9.12.2016, ve vazbě na interpelaci zastupitele Mgr. Petra Panaše ze dne 7.12.2017
SPLNĚNO
starosta, tajemník

Majetkové záležitosti:
MUDr. Štěrba, Mgr. Härting
Záměry:
24. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení, sektor I., evidenční číslo 6-61 na
městském hřbitově v Litoměřicích
Prodej projednán na ZM dne 26.04.2018
25. Prodej pozemku parc.č. 2603/12 o výměře 221 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice
Prodej projednán na ZM dne 26.04.2018
26. Prodej pozemku parc.č. 917/9 o výměře 26 m2 v k.ú. Litoměřice
Prodej projednán na ZM dne 26.04.2018
27. Prodej pozemku parc.č. 2729 o výměře 1880 m2 (orná půda) a parc.č. 2730 o výměře 88 m2
(orná půda) v k.ú. Borkovany
Prodej projednán na ZM dne 26.04.2018
28. Prodej části pozemku parc.č. 1527/9 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice
Prodej projednán na ZM dne 26.04.2018
29. Prodej pozemků parc.č. 4008/5 o výměře 528 m2 (zast. plocha) a 4008/6 o výměře 72 m2
(zast. plocha) včetně staveb bez č.p.č/č.e v k.ú. Litoměřice
Prodej projednán na ZM dne 26.04.2018
30. Prodej pozemku parc. č. 1328 o výměře 229 m2 (zast. plocha a nádvoří) o velikosti podílu
4388/5539 v k.ú. Litoměřice
Prodej projednán na ZM dne 26.04.2018
31. Prodej pozemku parc.č.4528/1 o výměře 654 m2 (zahrada) a parc. č 4528/4 o výměře 17 m2
(zast. plocha) v k.ú. Litoměřice
Prodej projednán na ZM dne 26.04.2018
Prodeje:
32. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 5254/1 o výměře 516 m2 (zast. plocha) včetně stavby
bez čp. v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO – smlouva vložena do KN
33. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav
telekomunikačního zařízení k části pozemků parc.č. 87,132 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO
34. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav
telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 5117/8 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO
35. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační
distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 1634/3, 1634/4, 2569/1, 2573/2, 2573/4, 2575/7,
2577/3, 2581 a 2582/4 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO
36. Bezúplatný převod pozemků parc.č. 686/2 o výměře 7 m2 (ost. plocha) a parc.č. 4260 o
výměře 182 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice, od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
SPLNĚNO – smlouva podepsána
37. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační
distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4368/1 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO
38. Projednání petice občanů – požadavek na vydání vyhlášky o zákazu vzniku nových heren
ve městě
SPLNĚNO – zástupci petičního výboru byla dne 13.2.2018 zaslána odpověď Bc. Skoková
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KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ MIMOŘÁDNÉHO 2. JEDNÁNÍ ZM - 1.3.2018:
1.
Informace o připravované činnosti ve smyslu návrhu postupu a parametrů vypsání
výběrového řízení na uzavření Pachtovní smlouvy obchodního závodu Nemocnice
Litoměřice, a. s., dle usnesení ZM číslo 14/1/2018
SPLNĚNO
2.
Zavedení systému bezplatné MHD, tj. zrušení jízdného pro všechny věkové i ostatní
kategorie cestujících s účinností od 01.05.2018
SPLNĚNO
Ing. Grund

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ 3. JEDNÁNÍ ZM - 26.04.2018:
1.
Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 16.4.2018
SPLNĚNO – rozpočtové opatření provedena – upravený rozpočet zveřejněn na ÚD
2.
Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2017
SPLNĚNO
Ing. Lončák, MBA, Ing. Zalabáková
3.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se upravuje zákaz žebrání a noční klid
SPLNĚNO – vyvěšeno, odesláno MV ČR
4.
Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
SPLNĚNO – vyvěšeno, odesláno MV ČR
5.
Schválení kritérií pro regulaci hazardních her na území města Litoměřice, pro doplnění
obecně závazné vyhlášky č. 4/2017 o omezení provozování některých hazardních her
SPLNĚNO – vyvěšeno min. 30 dnů na ÚD
starosta, Mgr. Krejza, Bc. Skoková
6.
Schválení příspěvků z Programu regenerace MPR Litoměřice na rok 2018
SPLNĚNO – usnesení odesláno na MK ČR
7.
Žádost o poskytnutí mimořádné individuální dotace – Kult, spolek
SPLNĚNO – dne 10. 5. 2018 dáno písemně na vědomí žadateli
8.
Žádost o poskytnutí mimořádné individuální dotace – Musica et Educatione, z.s.,
SPLNĚNO – bod byl stažen z jednání ZM
9.
Poskytnutí dotace sportovnímu spolku Trampolíny Litoměřice, z.s. na vypracování
projektové dokumentace k vybudování víceúčelového sportovního centra v objektu
bývalého kina v areálu kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích.
SPLNĚNO – smlouva o dotaci podepsána a dotace vyplacena
10. Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích a kulturního projektu „Litoměřické
kulturní léto“ - dotace nad 50 tis. Kč
SPLNĚNO – veřejnoprávní smlouvy zaslány k podpisu žadatelům dne 10.5.2018
11. Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích – dotace nad

50 tis. Kč
SPLNĚNO – veřejnoprávní smlouvy zaslány k podpisu žadatelům dne 10.5.2018
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

Veřejnoprávní smlouva mezi obcemi o zajištění povinné školní docházky v jiné obci
SPLNĚNO – veřejnoprávní smlouva podepsána dne 10.5.2018 Mgr. Krejza, Ing. Křížová
Žádost Diecézní charity Litoměřice o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města
Litoměřice na podporu „Dobrovolnického centra“
SPLNĚNO – smlouva podepsána
Dotační program „Podpora sociálních služeb pro rok 2018“
SPLNĚNO – dáno na vědomí nez. organizacím
Žádost Fondu ohrožených dětí o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města
Litoměřice na podporu činnosti „Fond ohrožených dětí – zařízení FOD Klokánek
Litoměřice“ SPLNĚNO – smlouva podepsána
Ing. Grund, Ing. Bc. Jurková
Zrušení předkupního práva na pozemky parc. č. 2355/155, 2355/156 a 2355/157 v k.ú.
Litoměřice dle GP
SPLNĚNO – byly doplněny podklady potřebné pro zpracování návrhu na vklad. Předpoklad
podání návrhu na vklad do KN je nejpozději v týdnu od 18.6.2018
Zrušení předkupního práva na pozemky parc. č. 2356/1, 2354/13 a 2354/54 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO – byly doplněny podklady potřebné pro zpracování návrhu na vklad. Předpoklad
podání návrhu na vklad do KN je nejpozději v týdnu od 18.6.2018
Mgr. Červín, Ing. Brunclíková, MBA
Revokace usnesení č. 172/8/2017 ze dne 7.12.2017, schválení uzavření zakladatelské
smlouvy a stanov Sdružení energetických manažerů měst a obcí a schválení zástupců do
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orgánů svazku za město Litoměřice
SPLNĚNO – za Sdružení energetických manažerů měst a obcí připraveny veškeré
podklady k zápisu do rejstříku a získání právní subjektivity. Ing. Klusák, PhD
19. Zápis likvidační komise – návrh vyřazení majetku z účetní evidence
SPLNĚNO
Mgr. Krejza, Ing. Lachman
20. Zrušení druhého odstavce usnesení ZM č. 23/1/2018 ze dne 1.2.2018, kterým bylo uloženo
kompetentním orgánům města podniknout kroky k vrácení vyplacené dotace poskytnuté
na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS 170/2016 ze dne 9.12.2016
SPLNĚNO
starosta, audit
21. Informace o aktuálním průběhu koncesního řízení „Poskytování zdravotních služeb ve
zdravotnickém zařízení Nemocnice Litoměřice a zajištění s tím spojených činností
SPLNĚNO
Ing. Lončák, MBA
Majetkové záležitosti:
Záměry:
Prodej pozemku parc.č. 681/1 o výměře 1 644 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice, dle
nezapsaného GP se jedná o pozemky parc.č. 681/1, 681/19 a 681/20 v k.ú. Litoměřice
Prodej projednán na ZM dne 21.06.2018
23. Prodej pozemku parc.č. 4984/38 o výměře 219 m2 (zahrada), k.ú. Litoměřice
Prodej projednán na ZM dne 9/2018, nebyl vypracovaný geometr. plán
24. Prodej pozemku parc.č. 4008/36 jehož součástí je stavba bez čp (jiná stavba) v k.ú.
Litoměřice
Prodej projednán na ZM dne 09/2018 z důvodu vypracování znal. posudku, na základě
zveřejnění je další zájemce
25. Prodej části pozemku parc.č. 1313/16 (ost. plocha) cca 55 m2 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO
26. Žádost o bezúplatný převod pozemků 3900/17, 3900/20, 3900/24, 3900/25, 3900/27, 3900/29
a 3900/41 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice na ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových
SPLNĚNO
27. Žádost o bezúplatný převod pozemků 3893/3, 3900/59, 3900/7, 3900/65, 3900/62, 3900/64,
3886/2, 3900/60 a 3900/63 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice na ČR Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových
SPLNĚNO
Prodeje:
28. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení, sektor I., evidenční číslo 6-61 na
Městském hřbitově v Litoměřicích
SPLNĚNO
29. Prodej pozemku parc.č. 2603/12 o výměře 221 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO – smlouva vložená do KN
30. Prodej pozemku parc.č. 917/9 o výměře 26 m2 v k.ú. Litoměřice
Na základě žádosti žadatele znova projednáno na ZM dne 21.06.2018
31. Prodej pozemku parc.č. 2729 o výměře 1880 m2 (orná půda) a parc.č. 2730 o výměře 88 m2
(orná půda) v k.ú. Borkovany
SPLNĚNO – smlouva vložená do KN
32. Prodej pozemku parc.č. 1527/9 o výměře 31 m2 (zast. plocha) a parc.č. 1527/22 o výměře 2
m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO
33. Prodej pozemků parc.č. 4008/5 o výměře 528 m2 (zast. plocha) a 4008/6 o výměře 72 m2
(zast. plocha) včetně staveb bez č.p./č.e v k.ú. Litoměřice
Prodej projednán na ZM dne 21.06.2018
34. Prodej podílu o velikosti 4388/5539 na pozemku parc. č. 1328 o výměře 229 m2 (zast. plocha
a nádvoří) v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO – smlouva vložená do KN, pouze jeden kupující z finančního důvodu, nechce
kupovat, uzavřen nájem
35. Prodej pozemku parc.č.4528/1 o výměře 654 m2 (zahrada) a parc. č 4528/4 o výměře 17 m2
(zast. plocha) v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO
36. Nákup pozemku parc.č. 5173/17 o výměře 16416 m2 (orná půda) v k.ú Litoměřice
SPLNĚNO
37. Nákup pozemku parc. č 621/2 o výměře 17 m2 (ost. plocha) v k.ú. Pokratice
22.
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38.
39.
40.
41.
42.

43.

44.

45.

46.
47.
48.
49.
50.

SPLNĚNO
Bezúplatný převod pozemku parc.č. 3040 o výměře 805 m2 (ost. plocha – komunikace)
v k.ú. Litoměřice od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
SPLNĚNO
Prodej BJ 438/5 v ul. Kubínova 438/6 v k.ú. Pokratice dle schválených Zásad prodeje
obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice.
SPLNĚNO
Prodej BJ 1756/10 v ul. Družstevní 1756/25 v k.ú. Litoměřice dle schválených Zásad
prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice.
SPLNĚNO
Zřízení věcného břemene – služebnosti, umístění provozování, údržby a oprav zařízení NN
k části pozemků parc.č. 848/3,848/4 k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační
distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2472/3, 5474/3 v k.ú. Litoměřice a parc.č. 84/1
v k.ú. Pokratice
SPLNĚNO
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační
distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 862/1, 862/2, 870, 876/1, 897/1, 910, 927, 971,
974, 981, 1002, 1006/3, 3081/1, 3081/3 a 888 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO
Zřízení věcného břemene – služebnosti, umístění provozování, údržby a oprav vodovodní,
kanalizační přípojky a plynárenského zařízení (NTL) k části pozemků parc.č. 3864/80,
3836/6, 3836/1, 3864/8, 3864/73 a 3864/8, k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav
plynárenského zařízení k části pozemků parc.č. 3366, 3374, 3672/1, 3672/2, 3672/5, 3454 a
3789 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav
telekomunikačního zařízení k části pozemků parc.č. 3067/1 a 3081/1 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační
distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2355/1 a 2355/18 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační
distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4190 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO
Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 2722/3 o výměře 50 m2 (ost. plocha) v k.ú.
Litoměřice na ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
SPLNĚNO
Bezúplatný převod pozemku – přijetí daru parc. č. 1354/4 o výměře 834 m2 (orná) v k.ú.
Pokratice
SPLNĚNO

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ 4. JEDNÁNÍ ZM - 21.6.2018:
1.
Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 11.6.2018
SPLNĚNO – rozpočtová opatření byla provedena a upravený rozpočet zveřejněn na webu
města
Ing. Lončák, MBA
2.
Schválení účetní závěrky města Litoměřice za rok 2017 a Závěrečného účtu města
Litoměřice za rok 2017 včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření města
SPLNĚNO – dokumenty zveřejněny na webu města
Mgr. Krejza, Ing. Zalabáková
3.
Vydání obecně závazné vyhlášky o regulaci hazardu
SPLNĚNO – vyvěšeno, odesláno MV a MF ČR
Mgr. Krejza
4.
Změna Statutu sociálního fondu
SPLNĚNO
tajemník
5.
Volba soudních přísedících
SPLNĚNO zasláno OS
starosta, Bc. Skoková
6.
Žádost o poskytnutí finančních prostředků Hospici sv. Štěpána, z.s.
SPLNĚNO – finanční prostředky poskytnuty
Ing. Grund, Ing.Bc. Jurková
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7.

Schválení zprávy o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice 2017
SPLNĚNO
8.
Zásobník projektů Města Litoměřice 2018+ SPLNĚNO
9.
Vzetí na vědomí změny v postupu pro aktualizaci Strategického plánu rozvoje města
SPLNĚNO
starosta, Ing. Šturalová
10. Žádost o poskytnutí mimořádné individuální dotace – Musica et Educatione, z.s.
SPLNĚNO – Smlouva s datem 26. 6. 2018 byla podepsána dne 18. 7. 2018 a dne 20. 7. 2018
zveřejněna v registru smluv
11. Návrh Koncepce rozvoje sportu v Litoměřicích pro období 2018-2023
SPLNĚNO – Koncepce vyvěšena na webových stránkách města v sekci strategických
dokumentů
12. Návratná finanční výpomoc FK Litoměřicko, z.s.
SPLNĚNO – 27. 6. 2018 podepsána VPS o poskytnutí návratné finanční výpomoci a
finanční prostředky vyplaceny
13. Schválení dokumentu „Program regenerace městské památkové rezervace Litoměřice na
období 2015–2020 – dodatek č. 1“
SPLNĚNO
Mgr. Krejza, Ing. Křížová
14. Schválení „Projektu regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pokratice – Litoměřice“
SPLNĚNO – Žádost o dotaci podána na Státní fond rozvoje bydlení v termínu 23.8.2018
Mgr. Červín, Ing. Brunclíková, MBA
15. OZV o regulaci zábavní pyrotechniky
Návrh nebyl schválen
Mgr. Panaš
16. Dohoda o splátkách dluhu
SPLNĚNO
Mgr. Krejza, Mgr. Härting
17. Založení samostatné organizační složky
SPLNĚNO – ZL organizační složky podepsána
Mgr. Krejza
18. Informace o aktuálním průběhu koncesního řízení „Poskytování zdravotních služeb ve
zdravotnickém zařízení Nemocnice Litoměřice a zajištění s tím spojených činností
SPLNĚNO – Informace podána
Ing. Lončák, MBA
Majetkové záležitosti:
MUDr. Štěrba, Mgr. Härting
Záměry:
19. Prodej pozemku parc.č. 3139 o výměře 262 m2 včetně stavby č.p. 710 (občanská
vybavenost) a parc.č. 3138/2 o výměře 245 m2 (zast. plocha a nádvoří) v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO - oznámeno
20. Prodej části pozemku parc.č. 278/8 o výměře cca 105 m2 (zastavěná plocha) v k.ú.
Litoměřice
Prodej projednán na ZM dne 13.09.2018
21. Prodej pozemku parc.č. 2563/73 o výměře 19 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice
Prodej projednán na ZM dne 13.09.2018
22. Adresný záměr prodeje pozemku parc. č. 4014/2 o výměře 685 m2 jehož součástí je stavba
č.p. 2174 a parc.č. 4014/1 o výměře 327 m2 (zahrada) ulice Karla IV., v k.ú. Litoměřice
Prodej projednán na ZM dne 13.09.2018
23. Adresný záměr prodej BJ č. 430/26 v ulici Ladova 430/6 v k.ú. Pokratice
Prodej projednán na ZM dne 13.09.2018
24. Výběrové řízení na prodej pozemku parc.č. 657/22 o výměře 2117 m2 (ost. plocha) v k.ú.
Pokratice – ULT/033/2018
SPLNĚNO – oznámeno
Prodeje:
25. Prodej pozemku parc.č. 681/1 o výměře 641 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice, dle
nezapsaného GP
SPLNĚNO – smlouva vložená do KN
26. Prodej pozemku parc.č. 681/19 o výměře 435 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice, dle
nezapsaného GP
SPLNĚNO
27. Prodej pozemku parc.č. 681/20 o výměře 489 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice, dle
nezapsaného GP
SPLNĚNO – smlouva vložená do KN
28. Prodej BJ č. 986/63 v ulici Mrázova 986/29 v k.ú. Litoměřice dle schválených Zásad prodeje
obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice
SPLNĚNO
29. Revokace usnesení č. 72/3/2018 ZM ze dne 26.4.2018 - prodej pozemku parc. č. 4008/5 a
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30.
31.

32.
33.

34.

35.

4008/6 včetně staveb bez č.p./č.e., v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO
Revokace ZM ze dne 26.04.2018 usnesení č. 69/3/2018 snížený ceny - prodej pozemku
parc.č. 917/9 o výměře 26 m2 v k.ú. Litoměřice
V řešení – smlouva předaná ke schválení MV ČR, urgováno, není doposud schválena
Bezúplatný převod věci movité lávky pro pěší na části pozemku parc.č. 2702 o výměře 36
m2 v k.ú. Litoměřice
V řešení – smlouva zaslána firmě C+R Projekt spol. s r.o., Praha 4, bylo urgováno, není
doposud podepsána
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav
telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 1094/1 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav
monitorovacího zařízení, včetně práva chůze a jízdy k části pozemků parc.č. 5291/2 a
5336/7 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO
Zřízení věcného břemene – služebnosti, umístění provozování, údržby a oprav vodovodní,
kanalizační přípojky a plynárenského zařízení (NTL) k části pozemků parc.č. 84/1, 1345/139
a 1345/153 v k.ú. Pokratice
SPLNĚNO
Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2722/3 o výměře 50 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice
od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
SPLNĚNO

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ 5. JEDNÁNÍ ZM - 13.9.2018:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 3.9.2018
SPLNĚNO – rozpočtová opatření provedena a zveřejněna na webu města
Ing. Lončák, MBA
Dotace pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s.
SPLNĚNO – smlouva o dotaci podepsána oběma stranami, zveřejněna, finance odeslány
starosta, Ing. Zalabáková
Financování vzdělávacího programu pro ZŠ – STAGES – ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32
SPLNĚNO – finance byly převedeny na účet školy ZŠ Havlíčkova, vzdělávací program
úspěšně probíhá
Mgr. Krejza, Ing. Křížová
Prominutí smluvní pokuty
SPLNĚNO – dohoda o prominutí dluhu uzavřena
Upuštění od vymáhání smluvní pokuty
SPLNĚNO – návrh nebyl přijat – dáno na vědomí žadateli Mgr. Krejza, L. Procházková
Žádost o poskytnutí individuální dotace Diecézní charity Litoměřice – poradenské centrum
SPLNĚNO – smlouva podepsána
Žádost o poskytnutí individuální dotace Diecézní charita Litoměřice – dobrovolnické
centrum
SPLNĚNO – smlouva podepsána
Žádost o poskytnutí individuální dotace Farní charitě Litoměřice
SPLNĚNO – smlouva podepsána
Žádost o poskytnutí individuální dotace Oblastnímu spolku Český červený kříž, Litoměřice
SPLNĚNO – smlouva podepsána
Žádost o poskytnutí individuální dotace neziskové organizaci Naděje, pobočka Litoměřice
SPLNĚNO – smlouva podepsána
Ing. Grund, Ing. Bc. Jurková
Schválení Akčního plánu udržitelné energetiky a ochrany klimatu (SECAP) města
Litoměřice do r. 2030
PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ – jedná se o strategický dokument, od kterého se budou odvíjet
navrhované projekty a opatření ve energetice do r.2030
starosta, Ing. Klusák Ph.D.
Zpráva o průběhu auditu udržitelného rozvoje a následné přípravě na obhajobu města
Litoměřice v kategorii „A“
SPLNĚNO
Zpráva o opatření k řešení TOP problémů vzešlých z veřejného fóra „Desatero problémů
PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ
tajemník, Mgr. Vodičková
2018“
Volba soudních přísedících
SPLNĚNO – oznámeno soudu
starosta, Bc. Skoková
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15.

Informace o aktuálním průběhu koncesního řízení „Poskytování zdravotních služeb
ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Litoměřice a zajištění s tím spojených činností
SPLNĚNO
Ing. Lončák, MBA

Majetkové záležitosti:
MUDr. Štěrba, Mgr. Härting
Záměry:
16. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – kopaný hrob, sektor II.,
evidenční číslo 16-395 na městském hřbitově
Prodej projednán na ZM dne 6.12.2018
17. Adresný prodej pozemku parc.č. 3889/1 o výměře 1147 m2 jehož součástí je stavba s čp.
1365 a parc.č. 3890/3 o výměře 2565 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice
Návrh byl stažen z programu jednání – odloženo do doby zajištění nového provozovatele
nemocnice
18. Prodej části pozemku parc.č. 769/3 o výměře 5956 m2 (orná půda) a 1831/2 o výměře 116 m2
(ost. plocha) v k.ú. Kamýk
Prodej projednán na ZM dne 6.12.2018
19. Prodej pozemku parc.č. 610/1 o výměře 391 m2 jehož součástí je stavba č.p. 2253 v k.ú.
Litoměřice
Prodej projednán na ZM dne 7.02.2019
20. Prodej pozemků parc.č. 2563/139 o výměře 35 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice,
parc.č. 871/5 o výměře 44 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice a parc.č. 17/3 o výměře 44 m2
(společný dvůr) v k.ú. Pokratice
Prodej projednán na ZM dne 6.12.2018
Prodeje:
21. Prodej pozemku parc.č. 4984/79 o výměře 77 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO
22. Přijetí daru pozemku parc.č. 2662/32 o výměře 1276 m2 (ost. plocha-komunikace) v k.ú.
Litoměřice
SPLNĚNO
23. Nákup pozemku parc.č. 330/1 o výměře 24694 m2 (orná půda) v k.ú. Třeboutice
SPLNĚNO
24. Nákup pozemku parc.č. 2899/2 o výměře 17 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO
25. Prodej pozemku parc.č. 2563/73 o výměře 19 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO
26. Prodej pozemku parc. č. 4014/2 o výměře 685 m2, jehož součástí je stavba č.p. 2174
a parc.č. 4014/1 o výměře 327 m2 (zahrada) ulice Karla IV., v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO – kupní smlouvy vloženy do KN
27. Částečná revokace usnesení č. 112/4/2018 ze dne 21.06.2018 oprava doplatku rozdílu ceny
za prodej pozemku parc.č. 681/1 o výměře 641 m2 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO
28. Směna pozemků – parc.č. 2469/39 o výměře 519 m2 za pozemek parc.č. 2469/66 o výměře
775 m2 v k.ú. Litoměřice (vl. město)
SPLNĚNO
29. Prodej části pozemku parc.č. 278/8 o výměře cca 105 m2 (zastavěná plocha) v k.ú.
Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán) formou smlouvy o budoucí KS s právem provedení
stavby
Prodej projednán na ZM dne 6.12.2018
30. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav
plynárenského zařízení k části pozemků parc.č. 3607/1, 3607/4, 3607/5, 3607/6, 3607/7,
3607/8 a 3607/9 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO
31. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační
distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 1122/2 v k.ú. Pokratice
SPLNĚNO
32. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační
distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 1345/139 a 1345/153 v k.ú. Pokratice
SPLNĚNO
33. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační
distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 615/1 v k.ú. Pokratice
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34.
35.

SPLNĚNO
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav
vodovodního zařízení k části pozemku parc.č. 831 k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO
Změna oprávněného z věcného břemene služebnosti, umístění provozování, údržby
a oprav plynárenského zařízení (NTL) k části pozemků parc.č. 84/1 a 1345/139 k.ú.
Pokratice
SPLNĚNO

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ 01. USTAVUJÍCÍHO JEDNÁNÍ ZM - 1.11.2018:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ověření mandátů jednotlivých členů ZM
Složení slibu členů ZM
Určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a členů komisí
Schválení programu
Schválení způsobu volby
Volba starosty města
Stanovení počtu uvolněných a neuvolněných místostarostů
Volba místostarostů města
Stanovení počtu členů RM
Volba členů RM
Návrh na zřízení Majetkového výboru při ZM
Zřízení Finančního a Kontrolního výboru při ZM a stanovení počtu jejich členů
Volba předsedů a členů FV a KV při ZM
Schválení měsíčních odměn neuvolněným členům ZM
Schválení plnění pro členy zastupitelstva podle § 80 zákona o obcích
Schválení uzavření dohody o provedení práce mezi Městem Litoměřice a zastupitelem
Mgr. Petrem Hermannem
17.
Schválení poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou dosavadního místostarosty
Ing. Grunda
18.
Kompetence starosty, místostarostů a dalších neuvolněných zastupitelů města
19.
Projekt „Litoměřice, Českolipská – přechod pro chodce“
a) SPLNĚNO – žádost byla již podána
b) PLNĚNO – realizace začne po vydání rozhodnutí o přidělení dotace
c) SPLNĚNO – předfinancování zajištěno
Mgr. Červín, Ing. Brunclíková, MBA
Ostatní body ustavujícího jednání jsou splněny.

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ 02. JEDNÁNÍ ZM - 6.12.2018:
1.
2.
3.
4.
5.
a)
b)
6.
a)

Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 26.11.2018 Ing. Lončák, MBA
SPLNĚNO – rozpočtová opatření provedena a zveřejněna na webu města
Návrh rozpočtu města na rok 2019
SPLNĚNO – schválený rozpočet zveřejněn na webu města
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2020–2021
SPLNĚNO – schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn na webu města
Mgr. Krejza, Ing. Zalabáková
Schválení nového znění Statutu sociálního fondu SPLNĚNO
tajemník
Schválení projektu "Multifunkční hala na výstavišti Zahrada Čech“:
Podání žádosti o dotaci z programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu
2017–2024, podprogramu 133 D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK
a TJ
Zajištění spolufinancování projektu z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši minimálně
50 % z celkových způsobilých výdajů a všech nezpůsobilých výdajů akce
SPLNĚNO – podána žádost o dotaci
Schválení projektu „Litoměřice – Kasárna pod Radobýlem – regenerace bývalého
vojenského objektu a parkovací plochy pro podnikatelské využití“:
Podání žádosti C (žádost o registraci projektu) a D (žádost o poskytnutí dotace) z programu
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b)
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
a)
b)
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

122D21 Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů
Zajištění spolufinancování projektu z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši min. 25 %
celkových rozpočtových nákladů akce
SPLNĚNO – podána žádost o dotaci
Mgr. Červín, Ing. Brunclíková, MBA
Program regenerace městské památkové rezervace Litoměřice na období 2019–2023
SPLNĚNO – zveřejněno na webových stránkách města dne 2. 1.2019
Poskytnutí dotace na celoroční činnost na rok 2019 pro HC Stadion Litoměřice, z. s.
SPLNĚNO – VPS o poskytnutí dotace podepsána dne 2. 1. 2019 a dotace vyplacena
Poskytnutí dotace na celoroční činnost na rok 2019 pro FK Litoměřicko, z.s.
SPLNĚNO – VPS o poskytnutí dotace podepsána dne 2. 1. 2019 a dotace vyplacena
Poskytnutí dotace na celoroční činnost na rok 2019 pro Slavoj Basketbalový klub
Litoměřice, z.s.
SPLNĚNO – VPS o poskytnutí dotace podepsána dne 2. 1. 2019 a dotace vyplacena
Poskytnutí dotace na celoroční činnost na rok 2019 pro TJ Slovan Litoměřice z.s.
SPLNĚNO – VPS o poskytnutí dotace podepsána dne 2. 1. 2019 a dotace vyplacena
Prominutí splátky Slavoj Litoměřice, z.s.
SPLNĚNO – dne 6. 12. 2018 podepsán Dodatek č. 2 k VPS o poskytnutí dotace
Mgr. Krejza, Ing. Křížová
Žádost o finanční příspěvek – Vánoční trhy v Litoměřicích
SPLNĚNO – Smlouvu s datem 11. 12. 2018 podepsaly obě strany a zveřejněna v registru
smluv byla dne 17. 12. 2018
L.Wünsch, Ing. Křížová
Poskytnutí individuální dotace na provozní a investiční náklady pro rok 2019 společnosti
Nemocnice Litoměřice, a.s.
Pořízení sanitního vozu
Provoz lůžkového zdravotnického zařízení SPLNĚNO – smlouva o dotaci podepsána
Dotační program – Podpora sociálních služeb 2019 PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ
Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok
2019
PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ
L. Wünsch, Ing. Bc. Jurková
Prominutí smluvní pokuty SPLNĚNO – dohoda podepsána, hrazeno splátkami
Prominutí smluvní pokuty SPLNĚNO – dohoda podepsána, uhrazeno
Mgr. Krejza, Mgr. Härting
Akční plán ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2019
SPLNĚNO
starosta, Ing. Šturalová
Volba soudního přísedícího
SPLNĚNO – oznámeno předsedovi soudu
starosta, Bc. Skoková
Doplnění zástupce města v SONO
SPLNĚNO
Projednání petice občanů k litoměřické nemocnici
SPLNĚNO starosta

Majetkové záležitosti:
MUDr. Štěrba, Mgr. Härting
Záměry:
23. Prodej pozemku parc. č. 2490/18 o výměře 376 m2, 2490/22 o výměře 301 m2, 2490/26
o výměře 91 m2, 2490/29 o výměře 347 m2 a 2490/33 o výměře 25 m2 vše ost. plochakomunikace a vše v k.ú. Litoměřice
Prodej projednán na ZM dne 7.2.2019
24. Prodej opuštěné a neudržované klasické hrobky, sektor katolický, evidenční číslo 467
na městském hřbitově
Prodej projednán na ZM dne 7.2.2019
25. Prodej části pozemku parc.č. 826/2 o výměře cca 13 m2 v k.ú. Litoměřice
Prodej projednán na ZM dne 7.2.2019
26. Majetkoprávní dořešení pozemků v lokalitě „Za Plynárnou“
SPLNĚNO – odpovězeno žadateli a podána žádost na Obec Trnovany
27. Žádost o bezúplatný převod pozemků 3886/29 o výměře 153 m2 a části parc.č. 5030/1 v k.ú.
Litoměřice na ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
SPLNĚNO
Prodeje:
28. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – kopaný hrob, sektor II.,
evidenční číslo 16-395 na městském hřbitově
SPLNĚNO
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29.
30.

31.
32.
33.
34.

35.

36.

37.
38.
39.

Prodej pozemku parc.č. 769/22 o výměře 5547 m2 (orná půda) a 1831/2 o výměře 116 m2
(ost. plocha) v k.ú. Kamýk
SPLNĚNO
Prodej pozemků parc.č. 25863/139 o výměře 35 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice,
parc.č. 871/5 o výměře 44 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice a parc.č. 17/3 o výměře 44 m2
(zast. plocha) v k.ú. Pokratice
SPLNĚNO
Prodej části pozemku parc.č. 278/8 o výměře cca 105 m2 (zastavěná plocha) v k.ú.
Litoměřice formou smlouvy o budoucí KS s právem provedení stavby
SPLNĚNO
Bezúplatný převod pozemku parc.č. 3821/12 o výměře 35 m2 (ost. plocha – komunikace)
v k.ú. Litoměřice od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
SPLNĚNO
Částečná revokace usnesení č. 147/5/2018 ze dne 13.09.2018
SPLNĚNO
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav
plynárenského zařízení k části pozemků parc.č. 655, 1268/23, 1313/28, 1321/7, 1321/15,
1321/21, 1321/26, 1354/1 a 1358/1 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO – Smlouva zaslána žadateli k podpisu
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav
plynárenského zařízení k části pozemků parc.č. 1610, 1641, 1668/2, 1756 a 2563/22 v k.ú.
Litoměřice
SPLNĚNO – Smlouva zaslána žadateli k podpisu
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav
plynárenského zařízení k části pozemků parc.č.1354/2, 1634/7, 1683/2, 1683/3 a 1756 v k.ú.
Litoměřice
SPLNĚNO – Smlouva zaslána žadateli k podpisu
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační
distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2365/1 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO – Smlouva zaslána žadateli k podpisu
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační
distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 5222/1 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO – Smlouva zaslána žadateli k podpisu
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav
bezbariérových vstupů, vodovodního a kanalizačního zařízení k části pozemků parc.č.
2354/26 a 2354/29 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO – Smlouva zaslána žadateli k podpisu
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VCB554

Parcelní
číslo
5251/12

Název druhu
pozemku

Způsob využití

zastavěná plocha a
nádvoří

5251/71
ostatní plocha
cena celkem bez DPH

Výměra

559
manipulační plocha

2237

Druh
zařízení
(přípojka)

Délka
vedení bm

náhrada
za bm / Kč

DPH 21%

výpočet
(bez DPH)

skříň SS100

1

500,00

105,00

500,00

21

80,00

NN

cena celkem s DPH

21+1

352,80

1 680,00

457,80 Kč

2 180,00 Kč
2 637,80 Kč

Cena za BM je určena dle platných zásad, schválených Zastup. města Litoměřice dne 23.6.2005 pod č. jed. I/20
Celé platné znění „Zásad o zřizování věcných břemen, omezujících vlastnické právo Města Litoměřice k věcem nemovitým“, je uveřejněno na internetových stránkách Města
Litoměřic; internetová adresa: https://www.litomerice.cz/dokumenty-meu/1010-zasady-zrizovani-vecnych-bremen-omezujicich-vlastnicke-pravo-mesta-litomerice-akt-2008

VCB 530

Parcelní
číslo

Název druhu
pozemku

3020
3020
3040
3064

ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

cena celkem bez DPH
cena celkem s DPH

Způsob využití

zeleň
zeleň
ostatní komunikace
ostatní komunikace

Výměra

374
374
805
3440

Druh
zařízení
(přípojka)
TS

Délka
vedení
bm (
+ks)
1

náhrada za
bm / Kč

DPH 21%

výpočet
(bez DPH)

500,00

105,00

500,00

NN

1,01

64,00

13,57

64,64

NN

41,99

96,00

846,52

4 031,04

NN

4,44

96,00

89,51
1 054,60
Kč

426,24

47,44+1

5 021,92 Kč
6 076,52 Kč

Cena za BM je určena dle platných zásad, schválených Zastup. města Litoměřice dne 23.6.2005 pod č. jed. I/20
Celé platné znění „Zásad o zřizování věcných břemen, omezujících vlastnické právo Města Litoměřice k věcem nemovitým“, je uveřejněno
na internetových stránkách Města Litoměřic; internetová adresa: https://www.litomerice.cz/dokumenty-meu/1010-zasady-zrizovanivecnych-bremen-omezujicich-vlastnicke-pravo-mesta-litomerice-akt-2008

Parcelní
číslo

Název druhu
pozemku

Způsob využití

Výměra

Druh zařízení
(přípojka)

Délka
vedení
bm

náhrada
za bm / Kč

DPH 21%

výpočet
(bez DPH)

4011/3

ostatní plocha

ostatní
komunikace

666

NN

2

96,00

40,32

192,00

4071/1

ovocný sad

26445

spojková skříň
SS100

1

500,00

105,00

500,00

cena celkem bez DPH

2+1

145,32 Kč

cena celkem s DPH

692,00 Kč
837,32 Kč

Cena za BM je určena dle platných zásad, schválených Zastup. města Litoměřice dne 23.6.2005 pod č. jed. I/20
Celé platné znění „Zásad o zřizování věcných břemen, omezujících vlastnické právo Města Litoměřice k věcem nemovitým“, je uveřejněno na
internetových stránkách Města Litoměřic; internetová adresa: https://www.litomerice.cz/dokumenty-meu/1010-zasady-zrizovani-vecnych-bremenomezujicich-vlastnicke-pravo-mesta-litomerice-akt-2008

