
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mírové náměstí 15/7       PSČ : 412 01 
Kancelář starosty a tajemníka, právní úsek   
 

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ze dne 9.10.2015, přijato elektronickou cestou (e-mailem). 
 
Dotaz žadatele: 
 
Dne 11.6.2015 Rada města, dle zveřejněného zápisu č. 529/18/2015 z 18. jednání Rady města, 
schválila změnu organizační struktury p.o. Centrum cestovního ruchu. 
 
Dle § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, si Vás dovoluji 
požádat o poskytnutí následujících informací v elektronické podobě a o jejich zaslání na moji 
emailovou adresu: 

1. Dle návrhu do Rady města ze dne 11.6.2015, doplněný bod č. 42/18, Změna 
organizační struktury PO Centra cestovního ruchu (CCR) Litoměřice, byla změna 
odůvodněna nehospodárností a vysokými mzdovými náklady. Z jakých ekonomických 
ukazatelů tento návrh vycházel ? 

2. Navrhoval zrušení konkrétní pracovní pozice zaměstnavatel – CCR ? 
3. Byla Rada města seznámena s nějakým ekonomickým podkladem, který by 

nehospodárnost a neefektivnost dostatečně zdůvodnil ? 
4. Jaká byla jmenovitá účast Radních při projednávání doplněného bodu č. 42/18 ze dne 

11.6.2015 a přijatého usnesení RM č. 529/18/2015? 
5. Byl tento návrh na změnu předem konzultován s ředitelem organizace CCR jež má 

relevantní informace o mzdových nákladech, jež jsou uváděny jako vysoké a 
nehospodárné ? 

6. Jaká byla výše rozpočtu CCR v letech 2009-2014 ? 
7. Jaká byla výše mzdových nákladů v letech 2009-2014 ? 

   
Odpověď žadateli: 
 
V odpověď na žádost ze dne 9.10.2015 podanou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, Vám zasíláme elektronickou poštou tyto informace:  
 

1. Z rozboru výsledků hospodaření CCR za rok 2014 a předešlých. V roce 2014 
hospodařilo CCR s celkovým příspěvkem od zřizovatele ve výši 7.673.000,-Kč, z toho 
mzdové náklady činily 4.294.000,-Kč, zaměstnávalo 7 zaměstnanců a k nim 4 vedoucí 
pracovníky.  

2. Ano. Při jednáních vzešel tento návrh prakticky od všech. 
3. Odpovězeno pod číslem 1. a násl. 
4. Při projednávání doplněného bodu č. 42/18 a přijatého usnesení RM č. 529/18/2015 na 

zasedání Rady města dne 11.6.2015 byli přítomni tito radní: Mgr. Ladislav Chlupáč, 
Mgr. Karel Krejza, Ing. Pavel Grund, Ing. Vladimír Kestřánek, Lukas Wünsch a Ing. 
Radek Lončák. 

5. Změna organizační struktury byla konzultována s ředitelkou CCR, příslušným 
místostarostou i s odborem dohlížejícím na zajištění podmínek udržitelnosti. Jednání 
byla ústní.   



6. a 7. V souladu s § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, poskytuje město Litoměřice příspěvkové organizaci CCR 
Litoměřice ze svého rozpočtu příspěvek na provoz, a to zpravidla v návaznosti na její 
výkony či jiná kritéria jejích potřeb. Tento je pak účelově vázán závaznými ukazateli 
ve třech rovinách: příspěvek na provoz, energie a platy. Přehled za požadovaná období 
Vám zasíláme v přiložené tabulce. 
Pro dokreslení situace dopadu schváleného organizačního opatření uvádíme, že výše 
příspěvku na provoz je v návrhu rozpočtu pro rok 2016 o 436 tis nižší než v roce 2015 
a výše příspěvku na platy příspěvkové organizace je snížena o 333 tis Kč. 
 

 
 
 

                                                                                     Bc. Martina Skoková 
                                                                                          KSaT, právní úsek MěÚ Litoměřice 
 
 
  


