
POZVÁNKA 
 

na 6. jednání Zastupitelstva m ěsta Litom ěřic konané dne 15. 9. 2016 od 16 hod. 
v kongresovém sále Hradu v Litom ěřicích se sídlem Tyršovo nám. 68 

 

PROGRAM: 

I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu 
II. Doplnění / stažení bodu programu 
III. Hlasování o programu 
IV. Body jednání: 

1. Rozpo čtová opat ření dle doporu čení FV ze dne 5.9.2016   
2. Schválení vy řazení (odpisu) nevymahatelné pohledávky v ůči spole čnosti Beneš plus s.r.o., 

Litom ěřice z ú četní evidence M ěsta Litom ěřice    
3. Schválení zajišt ění spolufinancování projektu "Rekonstrukce části areálu bývalých kasáren 

na sportovní zázemí" z vlastních rozpo čtových prost ředků města Litom ěřice v p řípadě 
přidělení dotace z Programu 133510 "Podpora materiáln ě technické základny sportu" pro 
rok 2016         

4. Inovovaná strategie marketingu a cestovního ruch u města Litom ěřice - pr ůběžné pln ění 
5. Prominutí p říslušenství dluhu  
6. Prominutí p říslušenství dluhu      
7. Schválení pravidel pro p ředkladatele v roce 2017 - Participativní rozpo čet Města Litom ěřice 
8. Tvorba 5. Komunitního plánu ORP Litom ěřice 
9. Převod poskytnuté dotace ze služby na službu v rámci poskytovatele – D ům Naděje 

Litom ěřice         
10. Schválení obecn ě závazné vyhlášky č. 3/2016, o veřejném po řádku  
11. Zápis z likvida ční komise       
12. a) Schválení smlouvy o zajišt ění úkol ů na úseku požární ochrany z řízením spole čné 

jednotky požární ochrany mezi M ěstem Litom ěřice a Obcí Mi řejovice 
b) Schválení smlouvy o zajišt ění úkol ů na úseku požární ochrany z řízením spole čné 
jednotky požární ochrany mezi M ěstem Litom ěřice a Obcí Žalhostice  

13. Uveřejňování výzev k podání nabídky p ři zadávání ve řejných zakázek 
14. Změna obecn ě závazné vyhlášky č. 2/2014 o regulaci provozování sázkových her, lote rií a 

jiných podobných her 
15. Vydání obecn ě závazné vyhlášky omezující hluk o svátcích a víken dech 
16. Změna funkce p ředsedy KV na neuvoln ěnou + ur čení odm ěn členům KV 
17. Schválení zám ěru budoucího prodeje zbytného majetku M ěstské nemocnice v Litom ěřicích 
18. Zvýšení neinvesti čního p říspěvku na provoz na rok 2016 pro PO TSM 
 
Majetkové záležitosti:       

Záměry: 
19. Prodej pozemku parc. č. 1362/1 o vým ěře 169 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litom ěřice (nezapsaný 

odd ěl. geometr. plán) 
20. Prodej pozemku parc. č. 3636/3 o vým ěře 232 m2 (zahrada) v k.ú. Litom ěřice (dle 

nezapsaného odd ěl. geomet. plán) 
21. Prodej pozemku parc. č. 2843 o vým ěře 1049 m2 (zahrada) v k.ú. Litom ěřice 
22. Prodej části pozemku parc. č. 1313/93 (ost. plocha) o vým ěře cca 15 m 2 v k.ú. Litom ěřice 

(nutný odd ěl. geomet. plán) 
23. Prodej pozemku parc. č. 2658/9 o vým ěře 25 m2 (ost. plocha) a 2660/5 o vým ěře 165 m2 

(ost. plocha) v k.ú. Litom ěřice 
24. Prodej pozemku parc. č. 1752/3 o vým ěře 112 m2 (zahrada) v k.ú. Litom ěřice 
25. Mimosoudní vypo řádání majetku (pozemk ů) v k.ú. Litom ěřice 

 
Prodeje: 

26. Prodej pozemku parc. č. 2563/102 o vým ěře 21 m2 (stavební) v k.ú. Litom ěřice 
27. Směna pozemk ů ve vl. m ěsta  parc. č. 513/11 o vým ěře 37 m2 (ost. plocha) za pozemek 

parc. č. 3808/5 o vým ěře 54 m2 (ost. plocha) vše v k.ú. Litom ěřice  
28. Prodej pozemku parc. č. 3808/4 o vým ěře 24 m2 v k.ú. Litom ěřice 
29. Prodej pozemku parc. č.  3258/13 o vým ěře 3 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litom ěřice 



30. Prodej pozemku parc. č. 2031/1 o vým ěře 63 m2 (zahrada) v k.ú. Litom ěřice 
31. Nákup pozemku parc. č. 5173/19 o vým ěře 15395 m2 v k.ú. Litom ěřice  
32. Nákup pozemku parc. č. 2355/124 o vým ěře 596 m2 (orná) a parc. č. 2355/42 o vým ěře 97 m2 

(orná) v k.ú. Litom ěřice 
33. Prodej v ěcí movitých (Eso p řístřešků) stojících na pozemku parc. č. 5227/36 v k.ú. 

Litom ěřice 
34. Zřízení věcného b řemene – služebnosti  umíst ění provozování, údržby a oprav 

plynárenského za řízení k části pozemku parc. č. 279/1 v k.ú. Litom ěřice  
 

V.  Informace 
VI.  Interpelace 
VII. Diskuze 
VIII. Závěr 

 
 

 



M   Ě   S   T   O                 L   I   T   O   M   Ě   Ř   I   C   E 
 
 
 

N  Á  V  R  H     D  O     Z M 
 

 

 

pro jednání ZM,  dne : 15. 9. 2016 

 

předkládá : ing. Lončák, MBA  – předseda FV 

 
 

Návrh: 

Rozpočtová opatření dle doporučení FV 
 

 

Odůvodnění: 
 

Viz zápis z jednání FV včetně příloh uveden v příloze 

 

 

 

Návrh na usnesení: 

 

ZM schvaluje: 

rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 5. 9. 2016 (viz příloha orig. zápisu) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                              

 



 

Zápis 
z jednání výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice 

Finanční výbor (FV) 

konaného dne 5. 9. 2016 od 16:00 v zasedací místnosti ČNIS 

Přítomni: 

• Ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV  
• Ing. Vladimír Kestřánek, MBA – místopředseda FV 
• David Šikula 
• Jiří Landa 
• Václav Knotek 
 
 
 

Omluveni:  

• Aleš Kodýtek 

• Ing. Jaroslav Marek 

 

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

Zapisovatel: Ing. Iveta Zalabáková 

 

Program: 

1. Návrhy na rozpočtová opatření 
2. Harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2017 
3. Různé 
 

 

 

Konec jednání:  18:00 

Termín příštího jednání: 17. 10. 2016 od 15:30 v zasedací místnosti ČNIS  

Zapsal (a): Ing. Iveta Zalabáková 
 



Hosté: Mgr. Čigáš, Ing. Křížová, Ing. Grund, Ing. Brunclíková, Ing. Lachman, Mgr. Härting, Ing. Gryndler, 
p. Králik  
                            
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 2016 – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
Jedná se o účelové dotace na rok 2016 dle schválených rozhodnutí a uzavřených smluv. 
 
FV bere informaci na vědomí, souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení.  
 (pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0) 
  
Odbor ekonomický – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení. 
 (pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor správní – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení. 
 (pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
Poznámka: člen FV pan Landa vyjádřil výhradu k rozpočtové položce těchto RO UZ 2039/2000, a to 
konkrétně k navýšení odměny pro předsedu kontrolního výboru. 
 
Odbor školství, kultury, sportu a pam. péče – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení. 
 (pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
Informace pro FV k žádostem sportovních klubů: 
Ing. Křížová informovala FV o žádostech sportovních klubů FK Litoměřice a Slavoj basketbalový spolek o 
dotaci. Oba kluby požadují shodně dotaci ve výši 300 tis. Kč. Žádosti o dotaci (tj. smlouva o dotaci a 
příslušné rozpočtové opatření) budou projednány jako samostatné body na jednání ZM 15. 9. mimo tato 
rozpočtová opatření. 
FV bere informaci na vědomí a doporučuje ZM k projednání. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor správy nemovitého majetku města – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení. 
 (pro:5  proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor životního prostředí – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení. 
 (pro:5  proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení. 
 (pro:5  proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor územního rozvoje – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení. 
 (pro:5  proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Městská policie – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení. 
 (pro:5  proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Útvar strateg. plánování a udržit. rozvoje - fond úspor – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení. 
 (pro:5  proti: 0 zdržel se: 0)    
 
 
 
 
 



 
 
 
Ad 2. Harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2017: 
Jednání FV budou probíhat v těchto termínech: 
17. 10. 
26. 10. 
31. 10. 
  7. 11. 
14. 11. – uzavření rozpočtu 
začátky jednání v 15,30 h v zasedací místnosti ČNIS – rozdělení odborů na jednotlivé termíny upřesní 
ekonomický odbor 
23. 11. – vyvěšení návrhu rozpočtu na úřední desce 
  8. 12. – schválení návrhu rozpočtu na jednání ZM 

 

 

Ad 3. Různé: 
vývoj daňových příjmů k 1 - 7/2016: 

- v porovnání se stejným obdobím minulého roku je stav plnění jednotlivých daní (viz příloha) vyšší  
       o cca 14,4 mil. Kč  
 
• daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti cca +4,7 mil. Kč (položka 1111) 
• daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti cca +1,3 mil. Kč (položka 1112) 
• daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů cca -0,04 mil. Kč (položka 1113) 
• daň z příjmů právnických osob cca +4 mil. Kč (položka 1121) 
• daň z přidané hodnoty cca +4,3 mil. Kč (položka 1211) 
• daň z nemovitostí cca +0,2 mil. Kč (položka 1511) 
 
 
 

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

• Návrhy rozpočtových opatření  
• Daňové příjmy k 1 - 7/2016 

 
 
 
Rozdělovník:   

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

 



původní změna nový původní změna nový

13011/6300 MPSV ČR - účel. dot. - sociálně právní ochrana dětí 7 900 -705 7 195 7 900 -705 7 195 MPSV ČR - účel. dot. - sociálně právní ochrana dětí 13011/6300

33062/9100 MAS České středohoří - OP -  výzkum, vývoj a vzdělávání - změna ÚZ 906 -906 0 906 -906 0 MAS České středohoří - OP -  výzkum, vývoj a vzdělávání - změna ÚZ 33062/9100

9811/9100 MAS České středohoří - OP -  výzkum, vývoj a vzdělávání - změna ÚZ 0 759 759 0 759 759 MAS České středohoří - OP -  výzkum, vývoj a vzdělávání - změna ÚZ 9811/9100

29004/5000 MZe ČR - účel. dot. - zvýšené náklady na výsadbu dřevin 7 26 33 7 26 33 MZe ČR - účel. dot. - zvýšené náklady na výsadbu dřevin 29004/5000

29008/5000 MZe ČR - účel. dot. - náklady na činn. odbor. lesního hosp. 237 117 354 237 117 354 MZe ČR - účel. dot. - náklady na činn. odbor. lesního hosp. 29008/5000

400/6100 KÚÚK - účel. dot. zabezp. lékařská pohotovostní služba 1 405 533 1 938 1 405 533 1 938 KÚÚK - účel. dot. zabezp. lékařská pohotovostní služba 400/6100

98074/2000 KÚÚK - účel. dot. výdaje spojené s volbami do zastup. v obcích (Hlinná) 0 12 12 0 12 12 KÚÚK - účel. dot. výdaje spojené s volbami do zastup. v obcích (Hlinná) 98074/2000

95/3406 KÚÚK - účel. dot. - MKZ ul. Na Valech - 12. Ltm. loutkový festival 0 40 40 0 40 40 KÚÚK - účel. dot. - MKZ ul. Na Valech - 12. Ltm. loutkový festival 95/3406

13010/6300 MPSV ČR - účel. dot. - státní přísp. na výkon pěstoun. péče 2 632 32 2 664 2 632 32 2 664 MPSV ČR - účel. dot. - státní přísp. na výkon pěstoun. péče 13010/6300

90002/9100

xxxxx/9100

0 100 100 MobiLitA 21 - Udržitelná doprava pro Litoměřice 21 století - vlastní zdroje 9117/9100

90002/9100

xxxxx/9100

0 180 180 PATH 2030 - Pakt starostů a primátorů města Litoměřice - vlastní zdroje 9118/9100

1805/5000 lesní hospodářské osnovy - účelová dotace - financující položka 800 -800 0 800 -711 89 státní správa - lesní hospodářství 5004/5000

29516/5000 29516/5000

29xxx/5000 29xxx/5000

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 55 273 89 55 362

KÚÚK - MěN - účel. dot.  - lůžková péče - neinvestice 0 4 000 4 000 0 4 000 4 000 KÚÚK - MěN - účel. dot.  - lůžková péče - neinvestice

KÚÚK - MěN - účel. dot.  - lůžková péče - investice 0 1 135 1 135 0 1 135 1 135 KÚÚK - MěN - účel. dot.  - lůžková péče - investice

15007/9100 účel. dot. - projekt READY 21 1 328 -6 1 322

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 55 362 6 55 368

3811/3326 KÚÚK-účel.dot.-ZŠ ul.U Stadionu-prevence rizik.chování v ÚK 0 24 24 0 24 24 KÚÚK-účel.dot.-ZŠ ul.U Stadionu-prevence rizik.chování v ÚK 3811/3326

234 096 6 467 239 852 13 887 6 467 19 643

* Finanční prostředky na realizaci aktivit projektů "PATH 2030 - Pakt starostů a primátorů města Litoměřice 

 - hlavní vize roku 2030" a "MobilLitA 21 - Udržitelná doprava  pro Litoměřice 21. století" pro rok 2016.

Dotace budou poskytnuty až v roce 2017.

Zbylé finanční prostředky budou poskytnuty až po schválení závěrečné zprávy obou projektů.

54 373

*1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 54 373 900 55 273

saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu*1805/1000 53 873 500
400 400 SFŽP ČR - účel. dot. - MobiLitA 21 - Udržitelná doprava pro Litoměřice 21 století0

0 720 720 SFŽP ČR - účel. dot. - PATH 2030 - Pakt starostů a primátorů města Litoměřice

DOTACE r. 2016    

Rozpočet (v tis. Kč)
P ř í j m y V ý d a j e 

N á z e v N á z e vÚZ/ORG ÚZ/ORG

Celkem Celkem

464/6100 464/6100

711 0MZe ČR - účel. dot. - úhrada nákladů za zpracování osnov podle lesního zákona MZe ČR - účel. dot. - úhrada nákladů za zpracování osnov podle lesního zákona0 711 0 0



pro jednání ve finančním výboru, dne: 5.9.2016

předkládá odbor:

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 55 368 -3 829 51 539

2 daň z příjmů FO ze závislé činnosti 58 000 3 700 61 700

3 daň z příjmů PO za obce 15 000 -4 764 10 236

4 1803/1000 úroky z bankovních účtů 69,4 50 119,4

5 1802/1000 poplatek ze psů 560 60 620
6 1807/1000 poplatek za logo a ochrannou známku 413 19 432

129 410,4 -4 764 124 646,4

původní změna nový

7 1001/1000 daň z příjmu PO placená obcí 15 000 -4 764 10 236

15 000 -4 764 10 236

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:

Příjmy a výdaje:

3, 7 Rozpočtové opatření - skutečná výše daně z příjmu z právnických osob dle daňového přiznání za rok 2015. 

2, 4-5 Úprava rozpočtu dle předběžného vývoje příjmů do konce roku 2016.

6 Rozdíl mezi zaplaceným licenčním poplatkem a poplatkem zvýšeným o inflaci. Rozdíl je účtován dle článku 

12.7. platného znění licenční smlouvy.

1 O finanční prostředky ve výši  3 829 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     22.8.2016 Mgr. Karel Krejza

Datum, podpis navrhovatele - z. v.  vedoucí odboru:                   22.8.2016 Ing. Hana Tobiášová

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

N  Á  V  R  H     Ú P R A V Y     R O Z P O Č T U     D O   F V

1. Tabulka P ř í j m y 

ekonomický

1801/1000

ÚZ/ORG
Rozpočet (v tis. Kč)

N á z e v

C e l k e m 

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

Rozpočet (v tis. Kč)
ÚZ/ORG N á z e v



pro jednání ve finančním výboru, dne: 5.9.2016

předkládá odbor: správní

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 51 539 7 370 58 909

51 539 7 370 58 909

původní změna nový

prostředky na platy zaměstnanců

státní správy + samosprávy + VPČ

starosta, místostarostové, předseda KV 3 558 70 3 628

3 2006/2000 konsolidace ICT 500 4 500 5 000

4 2301/2300 velkokapacitní cisterna 700 -20 680

5 2023/2000 semináře, kurzy, školení 800 20 820
6 2006/2000 elektronická úřední deska 0 600 600

132 228 7 535 139 763

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:

Výdaje:

2

Nové pozice na MěÚ: (schválené RM): 1FTE (energetický manažer); 1FTE zástupce vedoucí Ekonomického 

odboru 0,5FTE ZPF na odboru Životního prostředí; 1FTE manažer mobility na ÚSPUR (dosud neobsazeno)

1FTE - odbor správní czechpoint (nové pracoviště Městská nemocnice), 2FTE odbor sociálních věcí 

a zdravotnictví na základě doporučení KÚÚK, účelová dotace OSPOD byla v letošním roce poprvé krácena 

o 305 tis. CZK; MěÚ požádal o navýšení dotace nicméně platbu očekáváme v Q1/2017;

Převod odhadu nedočerpaného rozpočtu do konce roku 2016 z rozpočtu OLH na navýšení 

prostředků na platy pro zaměstnance, vykonávající státní správu a samosprávu. 

ZM 11.2.2016 schválilo poskytování měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva. Navýšení 

nebylo řešeno rozpočtově.

3 Zajištění dlouhodobého záměru v oblasti informačních a komunikačních technologií,

jeho vypracování, pořízení, uvedení do provozu, zajištění provozu a údržby s cílem

zvýšení kvality řízení a bezpečnosti informačních a komunikačních technologií.

4 -5 Převedení části prostředků v rámci rozpočtu odboru ze zajištění pořízení požární cisterny na položku školení. 

6 Požadavek na zavedení elektronické úřední desky. 

1 O finanční prostředky ve výši 7 370 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   23.8.2016 Mgr. Milan Čigáš

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     Tajemník MěÚ Litoměřice

Datum, podpis navrhovatele:                   23.8.2016 Ing. Jaroslav Lachman

2
64 435 165

2039/2000

64 435

Z důvodů schválení navýšení platů (vláda ze dne 27/07.2016) o 5% od 1/11/2016;

C e l k e m 

62 235 2 200

64 600

V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

2. Tabulka

Rozpočet (v tis. Kč)
ÚZ/ORG N á z e v

C e l k e m 

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

N  Á  V  R  H     Ú P R A V Y     R O Z P O Č T U     D O   F V

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne: 5.9.2016

předkládá odbor: školství kultury, sportu a PP

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 58 909 -670 58 239

2 3806/3401 Knihovna K.H.Máchy - odvod za porušení rozpočtové kázně 0 50 50

11 3801/3400 správní popl., pokuty, ostatní příjmy 30 20 50

58 939 -600 58 339

původní změna nový

3 3313/3500 MŠ Plešivecká - směšovací stanice pro regulaci tepla 100 -11 89

4 3316/3500 MŠ Ladova - směšovací stanice pro regulaci tepla 106 -17 89

5 3250/3500 letní koupaliště - rekonstrukce sociálního zařízení 1 446 -1 1 445

6 3317/3500 MŠ Masarykova - výměna přepěťové ochrany FVE   0 10 10

7 3321/3500 ZŠ Na Valech - oprava soklu celého objektu  300 2 302

8 3401/3400 zhotovení kopie náhrobku F. Blumentritta 0 15 15

9 3325/3507 Masarykova ZŠ, Svojsíkova - výměna otvorových výplní 5 500 -727 4 773
10 3046/3610 DDM Litoměřice - příspěvek na provoz 1 587 129 1 716

9 039 -600 8 439

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy:

11 Úprava rozpočtu s ohledem na plnění rozpočtu dle rozhodnutí z uložených pokut a odhadu příjmů
za konání pořádání jubilejních svatebních obřadů pro občany nebydlící trvale v Litoměřicích. 

Výdaje:

2 Dle UZM dne 9.6.2016 bylo PO Knihovna K.H.Máchy na základě veřejnoprávní kontroly nařízen odvod  
za porušení rozpočtové kázně. Finanční prostředky z rozpočtu zřizovatele nebyly použity na daný účel.

3-5 Finanční vypořádání rozpočtu dle skutečně prokázaných výdajům.

6 Za účelem odstranění závady na přepěťové ochraně pro FVE na MŠ Masarykova žádáme o převod 
nedočerpaných prostředků z akce 3 ve výši 10 tis Kč k úhradě těchto nákladů.

7 Navýšení finančních prostředků na částku skutečných nákladů akce dle výsledků výběrového
řízení pro opravu soklu na objektu ZŠ Litoměřice, Na Valech 53.

8 Žádáme o použití nedočerpaných prostředků z akcí 3-5 na zhotovení kopie náhrobku F. Blumentritta,
která bude osazena na místo originálu na hrobě na Městském hřbitově v Litoměřicích. Originál je
v současné době z důvodu nebezpečí vandalismu deponován v depozitáři Oblastního muzea v Litoměřicích.

9 Rozpočtové opatření dle skutečného plnění na základě vysoutěžené VZ.

10 Požadavek PO DDM Rozmarýn resp. střediska TKM na navýšení finančních prostředků za účelem vybavení
nových prostor v objektu Sovova (Lingua), kde bude od šk. roku fungovat TKM a zároveň vznikne zázemí
pro pořádání okresních vědomostních soutěží, které DDM Rozmarýn zajišťuje  - detailní rozpočet viz příloha.

1 O finanční prostředky ve výši  670 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis navrhovatele:                   
(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     16.8.2016 Mgr. Karel Krejza

Datum, podpis navrhovatele:                   16.8.2016 Ing. Andrea Křížová

M   Ě   S   T   O        L   I   T   O   M   Ě   Ř   I  C  E 

N  Á  V  R  H     Ú P R A V Y     R O Z P O Č T U     D O   FV

C e l k e m 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

1. Tabulka P ř í j m y 

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)



pro jednání ve finančním výboru, dne: 5.9.2016

předkládá odbor: správy nemovitého majetku města

Návrh úpravy rozpočtu:

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v Rozpočet (v tis. Kč)
původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 58 239 1 300 59 539
2 4802/4000 prodej bytů 9 200 700 9 900

67 439 2 000 69 439

2. Tabulka V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v Rozpočet (v tis. Kč)
původní změna nový

3 4806/4000 kasány KDH + KPR + VUSS 0 2 000 2 000

4 4402/4400 OLH - platy, odměny, zákonné pojištění 1 290 -165 1 125
Miřejovická stráň - komunikace a ostatní komunikace 2 000 -1 700 300
Miřejovická stráň - změna užití nákupu pozemku 0 1 700 1 700  

3 290 1 835 5 125

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :  

Příjmy a výdaje:

2 Pokrytí nákladů spojených se správou a údržbou převzatých areálů a budov od MO ČR (KDH, KPR, VUSS), vč. 

zajištění dodávek služeb (vodné+stočné+srážková voda, elektřina, teplo), které nebyly vyúčtovány nájemcům
a dalším uživatelům sítí (Měřičský ústav, PNP, Muzeum hudby, Oblastní archív v LTM a Policie ČR) a 

které jdou na vrub města. 

Úsek správy nemovitostí měl na celkový rozdíl mezi skutečnými náklady na služby v těchto objektech, který
činil 2.930.712,- Kč (celkem za služby za r. 2015 hrazeno 6.577.042,- Kč - část vyúčtována nájemníkům

v r. 2016) a náklady, které byly letos účtovány nájemcům (3.646.330,-Kč), v rozpočtu na r. 2016 alokovány

prostředky ve výši 2.850.000,- Kč. V únoru letošního roku byl navíc uhrazen rozdíl nákladů za služby z r. 2014,

které nebyly kryty rozpočtem v r. 2015 ve výši 1.754.692,- Kč (z důvodu dosažení nezáporného hosp. výsledku 

ÚSN).  Celkový aktuální rozpočtový dluh na pokrytí služeb tak činí 1.835.404,- Kč. Vzhledem k pokrytí možných

nákladů související s prázdnými byty (v rekonstrukci či prázdné) a správou bývalých armádních objektů do 
konce letošního roku požadujeme celkem 2 mil. Kč.

4 Převod odhadu nedočerpaného rozpočtu do konce roku 2016 do rozpočtu správního odboru na navýšení 

prostředků na platy pro zaměstnance, vykonávající státní správu a samosprávu. 

5 Vzhledem k očekávanému nákupu pozemku pro navrhovanou veřejnou stavbu propojovací komunikace

v prostoru Pod Radobýlem a D19, je nutné uhradit 1/2 kupní ceny pozemku parc. č. 5173/9, která

činí 3 386 900,- Kč (viz. projednávaný majetkový bod nákupu pozemku v ZM 15.9.2016).

1 O finanční prostředky ve výši 1 300 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     5.8.2016 Mgr. Karel Krejza

Datum, podpis navrhovatele:                   5.8.2016 Mgr. Václav Härting

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

N  Á  V  R  H     Ú P R A V Y     R O Z P O Č T U     D O   F V

C e l k e m 

C e l k e m 

4202/40005



pro jednání ve finančním výboru, dne: 5.9.2016

předkládá odbor: odbor životního prostředí

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 59 539 -720 58 819

odvod za odnětí ZPF 40 -20 20

správní poplatek 150 50 200

ovzduší zeleň odpady 100 50 150
3 5804/5000 příspěvek na třídění sběru odpadu 2 100 700 2 800

61 929 60 61 989

původní změna nový

4 5202/5200 projekty 100 150 250

5 5202/5200 Jiráskovy sady - rozvojová péče 600 70 670

6 5202/5200 výsadba dřevin a květin 300 420 720

7 5022/5000 ul. Žernosecká - dešťová kanalizace 750 -600 150
8 5004/5000 státní správa - vodní hospodářství 35 20 55

1 785 60 1 845

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje:

1-3 Převod rozpočtu v rámci ÚZ a navýšení rozpočtu dle odhadu výběru příjmů.

4 Navýšení zahrnuje výdaje spojené s akcí "Pěší zóna" a finanční prostředky na projekt 

závlahového systému v ulici Na Valech.

5 Při přívalových deštích ve dnech 4. a 5. srpna došlo k zaplavení šachty a zatopení čerpadel 

pro vodní prvky.

6 Zvýšení požadujeme a zdůvodňujeme potřebou obnovit alej na kotlině a příprava pěší zóny 

na náměstí (70 tis. Kč).

7 Letos nebude výše rozpočtu vyčerpána, pouze proběhne platba za zhotovení projektové dokumentace 

k územnímu řízení.

8 Navýšení rozpočtu z důvodu opravy přípojky měřiče hladiny vody (limnigraf). 

1 O finanční prostředky ve výši 720 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města:

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  19.8.2016 Mgr. Václav Červín

Datum, podpis navrhovatele:                                   19.8.2016 Ing. Pavel Gryndler

5803/50002

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)
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1. Tabulka



pro jednání ve finančním výboru, dne: 5.9.2016

předkládá odbor:

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 58 819 -87 58 732

2 6801/6300 ostatní nedaňové příjmy 5 87 92

58 824 0 58 824

původní změna nový

 

0 0 0

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :  

Příjmy:

2 Na základě soudního rozhodnutí navyšujeme rozpočet o vratku dlužné částky.

1 O finanční prostředky ve výši  87  tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   26.8.2015 Ing. Pavel Grund

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     

Datum, podpis navrhovatele - vedoucí odboru:                   26.8.2015 Ing. Bc. Renáta Jurková

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

N  Á  V  R  H     Ú P R A V Y     R O Z P O Č T U     D O   F V

Rozpočet (v tis. Kč)

sociálních věcí a zdravotnictví

N á z e v

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

C e l k e m 

V ý d a j e

ÚZ/ORG

2. Tabulka



pro jednání ve finančním výboru, dne: 5.9.2016

předkládá odbor:

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 58 732 8 370 67 102

2 8807/8300 tržby za provoz veřejných WC 100 140 240

C e l k e m 58 832 8 510 67 342

původní změna nový

3 8257/8200 havarijní fond 2 792 700 3 492

4 8002/8100 ul. Palachova - zvýšení bezpečnosti dopravy (PD) 500 -500 0

5 8217/8200 ul. Palachova - zvýšení bezpečnosti dopravy včetně PD 0 850 850

6 8218/8200 automatické parkovací zařízení pro kola 0 620 620

7 8211/8200 Březinova cesta - nasvětlení křižovatky Turistická cesta 0 140 140

8 8257/8200 zprovoznění nefunkčních vpustí 350 200 550

9 8219/8200 KDH - stavební úpravy pro sportovní zázemí 0 6 500 6 500

C e l k e m 3 642 8 510 12 152

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:

Příjmy a výdaje:

2 Oproti rozpočtu došlo k navýšení příjmů.

6 Součástí přípravy projektu "Automatické parkovací zařízení pro kola" je zajištění studie proveditelnosti,
projektové dokumentace pro územní souhlas, zpracování žádosti do IROP a výběrové řízení apod.

3 Vzhledem ke stavu komunikací v Litoměřicích byl havarijní fond již vyčerpán.

4.5. Rušíme ÚZ projektové přípravy ul. Palachova a vytváříme nový, který bude již součástí připravované 
investice. Jedná se o finanční prostředky na projektovou dokumentaci, studii proveditelnosti, zpracování 
žádosti o dotaci do IROP, administraci výběrového řízení - veřejné zakázky atd.

7 Úprava chodníku v ulici Turistická cesta a Březinova cesta  si vyžádá i nasvětlení přechodu.

8 Vzhledem k havarijnímu stavu dešťových vpustí byla již částka rozpočtu vyčerpána.

9 Objekt v Kasárnách Dukelských hrdinů bude upraven objekt pro sportovní zázemí. Na tyto 
stavební úpravy je podána žádost o dotaci na MŠMT. Předpokládaná výše dotace je 3 100 tis. Kč

1 O finanční prostředky ve výši 8 370 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů 
k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města: 22.8.2016 Mgr. Václav Červín

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   22.8.2016 Ing. V. Brunclíková, MBA

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

2. Tabulka V ý d a j e

1. Tabulka P ř í j m y 
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územního rozvoje



pro jednání ve finančním výboru, dne: 5.9.2016

předkládá odbor:

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 67 102 390 67 492

C e l k e m 67 102 390 67 492

původní změna nový

2 STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování 380 5 385

3 školení a vzdělávání, prolongační kurz 31 30 61

4 prolongační kurz - cestovné, strava 22 25 47

5 pronájmy 30 30 60

6 9018/9000 prostředky na platy a zákonné pojištění 15 200 300 15 500

C e l k e m 15 663 390 16 053

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:

Výdaje:

3-4 Navýšení o 60 tis. Kč je  základní školení strážníka pro dva strážníky. Rozpočet byl vyčerpán dvěma

uchazeči, kteří po absolvování školení nesložili závěrečné zkoušky.

2, 5 Nájemné bylo vyčerpáno neplánovanými opravami MKS s použitím plošiny. Vzhledem ke stáří

těchto zařízení jsou tyto opravy vyžadovány.

6 Žádáme navýšení rozpočtu platových prostředků pro strážníky městské policie z důvodu účinností vyhlášky 

od 1.11.2016 dochází k navýšení platů o 5% a z důvodu nepřetržitého provozu při držení služeb strážníků

městské policie připadají služby včetně přesčasů i na dny pracovního klidu včetně svátků, čímž dochází 

k výraznému navýšení platových prostředků.

rozpočet

15 200

leden 1 126

únor 1 133

březen 1 126

duben 1 220

květen 1 070

červen 1 216

červenec 1 522

srpen 1 326

září 1 305

říjen 1 305

listopad 1 310

prosinec 1 690

5 % navýšení platů 81

zůstatek z rozpočtu -230

1 O finanční prostředky ve výši 390 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města: 10.8.2016 Mgr. Ladislav Chlupáč

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele - velitel MP                                  10.8.2016 Ivan Králik

M   Ě   S   T   O     L  I  T  O  M  Ě  Ř  I C  E

N  Á  V  R  H     Ú P R A V Y     R O Z P O Č T U     D O   F V

městská policie

ÚZ/ORG N á z e v

rok 2016/měsíc plnění rozpočtu

9001/9000
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V ý d a j e

Rozpočet (v tis. Kč)

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

2. Tabulka



Výdaje na energii

Centrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace  Mírové nám. 16/8a 1 836 363 Kč 1 229 195 Kč 1 005 153 Kč 769 016 Kč 100,00%

Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28 14 221 059 Kč 12 953 322 Kč 12 340 664 Kč 12 800 970 Kč 81,57%

Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30 3 960 896 Kč 4 207 277 Kč 3 421 887 Kč 3 508 090 Kč 100,00%

Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 1 181 454 Kč 1 272 359 Kč 1 179 000 Kč 1 214 909 Kč 100,00%

Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2 1 188 364 Kč 1 138 154 Kč 1 081 199 Kč 1 120 129 Kč 100,00%

Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5 927 696 Kč 1 088 811 Kč 981 667 Kč 994 424 Kč 100,00%

Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4 2 003 761 Kč 2 194 927 Kč 2 005 013 Kč 2 076 541 Kč 100,00%

Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 1 997 947 Kč 1 964 527 Kč 1 677 826 Kč 1 299 643 Kč 100,00%

Základní škola Litoměřice, Ladova 5 1 347 604 Kč 1 339 038 Kč 1 276 675 Kč 1 399 132 Kč 100,00%

Základní umělecká škola, Masarykova 46 863 372 Kč 850 466 Kč 604 777 Kč 731 874 Kč 100,00%

Příspěvková organizace Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích, Mírové nám. 26 462 676 Kč 436 160 Kč 402 350 Kč 384 665 Kč 100,00%

Příspěvková organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech  28 2 556 904 Kč 2 515 102 Kč 2 043 164 Kč 2 114 873 Kč 56,83%

Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 15 315 143 Kč 337 101 Kč 295 630 Kč 295 576 Kč 100,00%

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, Revoluční 30 692 304 Kč 554 896 Kč 515 535 Kč 325 000 Kč 100,00%

Centrální školní jídelna 3 583 649 Kč 2 386 061 Kč 2 270 754 Kč 2 408 211 Kč 100,00%

Odbor správní 2 526 000 Kč 2 741 000 Kč 2 722 000 Kč 1 890 736 Kč 100,00%

Odbor územního rozvoje města 4 128 000 Kč 4 049 000 Kč 3 520 000 Kč 3 980 929 Kč 100,00%

CELKEM 43 793 191 Kč 41 257 395 Kč 37 343 294 Kč 37 314 718 Kč

Roční úspory energie (výchozí rok 2012) 2012 2 535 796 Kč 6 449 897 Kč 6 478 473 Kč
2013 3 914 101 Kč 3 942 677 Kč

podíl příspěvku 
ze strany 
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Centrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace  Mírové nám. 16/8a 1 229 195 Kč 769 016 Kč 460 178 Kč 64 851 Kč

Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28 10 566 025 Kč 10 441 751 Kč 124 273 Kč 17 513 Kč Čisté úspory r. 2015 1 326 341 Kč Alokováno FV 16.4.2014 zbývá pro FV 2015

Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30 4 207 277 Kč 3 508 090 Kč 699 188 Kč 98 534 Kč 35% z toho Rozpočet města 464 219 Kč x x

Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 1 272 359 Kč 1 214 909 Kč 57 449 Kč 8 096 Kč 30% z toho Fond úspor 397 902 Kč 397 902 Kč

Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2 1 138 154 Kč 1 120 129 Kč 18 025 Kč 2 540 Kč 30% z toho PO 397 902 Kč 0 Kč 397 902 Kč

Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5 1 088 811 Kč 994 424 Kč 94 388 Kč 13 302 Kč 5% z toho Fond odměn 66 317 Kč 66 317 Kč

Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4 2 194 927 Kč 2 076 541 Kč 118 386 Kč 16 684 Kč 862 122 Kč

Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 1 964 527 Kč 1 299 643 Kč 664 884 Kč 93 699 Kč 862

Základní škola Litoměřice, Ladova 5 1 339 038 Kč 1 399 132 Kč -60 094 Kč -8 469 Kč Výdaje EM 

Základní umělecká škola, Masarykova 46 850 466 Kč 731 874 Kč 118 591 Kč 16 713 Kč I. zateplovačky kofinanc 20 let kofinanc 2015

Příspěvková organizace Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích, Mírové nám. 26 436 160 Kč 384 665 Kč 51 495 Kč 7 257 Kč ZŠ U Stadionu 20 961 510 Kč 524 038 Kč

Příspěvková organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech  28 1 429 333 Kč 1 201 882 Kč 227 450 Kč 32 054 Kč MŠ Masarykova 7 708 943 Kč 192 724 Kč

Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 15 337 101 Kč 295 576 Kč 41 525 Kč 5 852 Kč MŠ Baarova 1 162 239 Kč 29 056 Kč

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, Revoluční 30 554 896 Kč 325 000 Kč 229 896 Kč 32 398 Kč MŠ Plešivecká 2 111 256 Kč 52 781 Kč

Centrální školní jídelna 2 386 061 Kč 2 408 211 Kč -22 150 Kč -3 122 Kč MŠ Stránského 1 227 419 Kč 30 685 Kč

Odbor správní 2 741 000 Kč 1 890 736 Kč 850 264 Kč 0 Kč ZŠ Havlíčkova 25 034 413 Kč 1 251 721 Kč

Odbor územního rozvoje města 4 049 000 Kč 3 980 929 Kč 68 071 Kč 0 Kč MŠ Ladova 428/1 2 689 475 Kč 134 474 Kč

CELKEM 37 784 328 Kč 34 042 509 Kč 3 741 819 Kč 397 902 Kč II. FVE

Výdaje na energetický management roku 2015 x x 2 415 479 Kč ZŠ Havlíčkova

CELKEM čisté úspory 1 326 341 Kč odpisy 65 000 Kč

pojištění 10 000 Kč
ZŠ U Stadionu

Cena tepla 2013 491 Kč odpisy 65 000 Kč
Cena tepla 2014 496 Kč pojištění 10 000 Kč
Cena tepla 2015 500 Kč 1,8% MŠ Masarykova
Cena tepla 2016 505 Kč odpisy 40 000 Kč

pojištění 10 000 Kč
Počet denostupňů 2013 3 450
Počet denostupňů 2015 3 420

CELKEM 2 415 479 Kč

Alokace pro PO RO FV 
2015 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výdaje na energii 2013 
(pouze HČ po úpravě podílu 
finacování ze strany města)

Výdaje na energii 2015 
(pouze HČ po úpravě podílu 
finacování ze strany města)

Úspora energie 2015 (pouze 
HČ po úpravě podílu finacování 

ze strany města)



pro jednání v RM, dne: 5.9.2016

předkládá útvar: ÚSPUR

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 2601/2600 Centrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace  Mírové nám. 16/8a 2 263 65 2 328

2 3046/3250 Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28 2 900 18 2 918

3 3046/3317 Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30 2 850 99 2 949

4 3046/3321 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 1 085 8 1 093

5 3046/3323 Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2 1 040 3 1 043

6 3046/3325 Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5 1 150 13 1 163

7 3046/3326 Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4 1 165 17 1 182

8 3046/3327 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 1 110 94 1 204

9 3046/3328 Základní škola Litoměřice, Ladova 5 1 060 0 1 060

10 3046/3339 Základní umělecká škola, Masarykova 46 400 17 417

11 3046/3401 Příspěvková organizace Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích, Mírové nám. 26 1 614 7 1 621

Dům kultury 1 800 9 1 809

Kino Máj 200 3 203

Divadlo K.H.Máchy 970 20 990

13 3046/3610 Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 15 1 716 6 1 722

14 6024/6156 Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, Revoluční 30 427 32 459

15 3052/3369 Centrální školní jídelna 4 200 0 4 200

16 9807/9100 energetický management - fond úspor 551 464 1 015
17 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 67 492 875 68 367

93 993 1 750 96 066

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Výdaje:

1-15 Navýšení rozpočtu neinv. příspěvku na provoz u přísp. organizacích, u kterých došlo k prokazatelné

úspoře energií za r. 2015 (30 % z úspor na energiích) a alokace Fondu úspor dle skutečných úspor, 

propočty energetického manažera (viz příloha). Dle metodiky Fondu úspor bude hrazeno ze salda

příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

16,17 Finanční prostředky ve výši 875 tis. Kč požadujeme z ÚZ 1805/1000 - saldo příjmů 

a výdajů k vyrovnání rozpočtu.  

Datum, podpis projednání s vedením města: 16.8.2016 Mgr. Ladislav Chlupáč

16.8.2016 Mgr. Milan Čigáš

Datum, podpis navrhovatele:                                   16.8.2016 Ing. Jaroslav Klusák Ph.D.
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neinvestiční příspěvek PO na provoz - 30% z úspory nákladů za energie r. 2014

2. Tabulka V ý d a j e

Rozpočet (v tis. Kč)

ÚZ/ORG N á z e v

   3046/3406

N  Á  V  R  H     Ú P R A V Y     R O Z P O Č T U     D O   FV



saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 53 873

dotace 1 495

mezisoučet 55 368

ekonomický -3 829

mezisoučet 51 539

správní 7 370

mezisoučet 58 909

školství, kultury, sportu a PP -291

mezisoučet 58 618

správa nemovitého majetku města 1 300

mezisoučet 59 918

životního prostředí -720

mezisoučet 59 198

sociálních věcí a zdravotnictví -55

mezisoučet 59 143

stavební úřad 0

mezisoučet 59 143

územního rozvoje 8 370

mezisoučet 67 513

městská policie 390

mezisoučet 67 903

útvar obrany a krizového řízení 0

mezisoučet 67 903

obecní živnostenský úřad 0

mezisoučet 67 903

dopravy a silničního hospodářství 0

mezisoučet 67 903

útvar strategického plánování a udržitelného rozvoje 464

mezisoučet 68 367

stav po 4. RO 68 367

4. RO celkem 14 494

členění dle odborů zdroje z min. let



Výběr daní za období      
1-7/2016

s porovnáním na období 1-7/2015
(údaje v tis. Kč)

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

54 000 58 000 6 000 6 000 5 500 6 500 51 000 60 400 8 000 15 000 116 200 117 700 20 300 21 400

1 5 626 6 095 29 433 540 467 1 695 2 191 9 338 10 155 373 510

2 4 761 5 312 293 805 719 432 490 13 803 13 982 79 28

3 4 022 4 598 106 103 335 369 5 396 10 616 4 174 4 482 63 143

14 409 16 005 135 829 1 680 1 555 7 523 13 297 0 0 27 315 28 619 515 681

4 3 481 1 666 390 220 7 247 2 786 7 324 7 663 15 25

5 4 076 3 904 2 440 459 89 832 12 620 12 292 16 6

6 4 662 8 859 2 7 474 708 9 587 11 440 8 000 6 306 8 824 14 956 14 536

12 219 14 429 2 9 1 304 1 387 16 923 15 058 8 000 0 26 250 28 779 14 987 14 567

7 4 971 5 836 354 936 642 646 12 831 12 970 10 236 8 792 9 233 550 956

8

9

4 971 5 836 354 936 642 646 12 831 12 970 0 10 236 8 792 9 233 550 956

10

11

12

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

31 599 36 270 491 1 774 3 626 3 588 37 277 41 325 8 000 10 236 62 357 66 631 16 052 16 204

%
plnění 59 63 8 30 66 55 73 68 100 68 54 57 79 76

151 402 165 792

60 61

(bez PO-OBCE) 14 390

DPHPO PO-OBCE

1121

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)

% plnění (bez PO-OBCE)

Rozdíl plnění +/-

11131111 1112

FO-ZČ FO-SVČ FO-KV
VÝBĚR DANÍ V ROCE 2015 a 2016

1122 1511

Daň z nem.

1211
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M   Ě   S   T   O        L   I   T   O   M   Ě   Ř   I   C  E 
 
 

N  Á  V  R  H     D  O     Z  M 
 
 
pro jednání ZM dne:  15. 9. 2016 
předkládá: Mgr. Karel Krejza - místostarosta 

 ekonomický odbor 
 
Návrh:  
Schválení vyřazení (odpisu) nevymahatelné pohledávky ve výši 198 553,90 Kč vůči společnosti 
Beneš plus s.r.o., Ostrovní 465/5, 41201 Litoměřice, IČO 25413392 z účetní evidence Města 
Litom ěřice. 
 
 
Odůvodnění: 
V zájmu zachování věrného obrazu účetnictví je třeba očistit účetní evidenci města o nevymahatelné 
pohledávky.  
Pohledávka vůči společnosti Beneš plus s.r.o. na nájemném + příslušenství, která vznikla v letech 2007, 
2008 byla žalována. Mezitím byl však prohlášen konkurz na majetek společnosti. Konkurz byl zrušen 
z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující. Právní mocí usnesení o zrušení konkurzu byla 
společnost Beneš plus s.r.o. vymazána z obchodního rejstříku. Na základě této skutečnosti byla zastavena 
občanskoprávní řízení o uložení povinnosti uhradit nájemné s příslušenstvím. Pohledávku již není proti 
komu vymáhat. 
 
Vyjádření právního oddělení: 
Právní oddělení doporučuje pohledávku odepsat. 
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje vyřazení (odpis) pohledávky vůči společnosti Beneš plus s.r.o., Ostrovní 465/5, 41201 
Litoměřice, IČO 25413392 ve výši 198 553,90 Kč z účetní evidence Města Litoměřice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:                                                 Přijaté usnesení RM č.:                                              
 
 



M ě s t s k ý    ú ř a d    v    L i t o m ě ř i c í c h 
 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 
 
pro jednání ZM, dne:   15. 9. 2016 
předkládá:                   Mgr. Karel Krejza 
 
   
Návrh předložit před jednáním ZM, nejpozději do čtvrtka (7 dní před jednáním) do 12.00 hod. 
sekretariátu města.. Po zařazení do programu předkládá navrhovatel osobně s řádným odůvodněním. 
Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření tohoto 
odboru. Předkládající odbor předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x navrhovateli. 
 
 
Návrh: Schválení zajišt ění spolufinancování projektu „Rekonstrukce části areálu bývalých 
kasáren na sportovní zázemí“ z vlastních rozpo čtových prost ředků města Litom ěřice v p řípadě 
přidělení dotace z Programu 133510 „Podpora materiáln ě technické základny sportu“ pro rok 
2016 
 
Odůvodn ění:  
 
Město na základě usnesení ZM (1/1/2016) podalo žádost o dotaci z Programu 133510 – Podpora 
materiálně technické základny sportu pro rok 2016. Na základě hodnocení žádostí byl projekt zařazen 
-  z důvodu aktuálního naplnění alokace programu 133510 – do tzv. zásobník projektů (celkem 
obsahuje 63 investičních akcí). Projekty uvedené v zásobníku budou podpořeny v případě zůstatku 
nebo navýšení alokovaných prostředků ve vyhlášeném programu 133510 v průběhu roku 2016, 
případně v prvním čtvrtletí roku 2017. V případě, že bude projekt zařazen k realizaci akce z Programu 
133510, máme povinnost ještě před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace předložit usnesení ZM 
k zajištění dofinancování do úrovně celkových nákladů akce.   
 
Předpokládaná výše přidělené dotace: 3.100.000 Kč 
Spolufinancování akce z rozpočtových prostředků města: 3.400.000 Kč 
Celkové náklady akce: 6.500.000 Kč vč. DPH 
 
 
Návrh na usnesení:   
 
ZM schvaluje zajišt ění spolufinancování projektu „Rekonstrukce části areálu bývalých kasáren 
na sportovní zázemí“ z vlastních rozpo čtových prost ředků města Litom ěřice ve výši minimáln ě 
3.400.000 Kč v případě přidělení dotace z Programu 133510 „Podpora materiáln ě technické 
základny sportu“ pro rok 2016 
 

 
Podpis navrhovatele:          Přijaté usnesení: ____________ 

 

 



 
M   Ě   S   T   O        L   I   T   O   M   Ě   Ř   I   C  E 

 
 

N  Á  V  R  H     D  O     ZM 
 
 
pro jednání ZM, dne:  15.9.2016 
předkládá:  Mgr. Karel Krejza - místostarosta                 
zpracovala: Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru ŠKSaPP 
 
 
Návrh:  
Inovovaná strategie marketingu a cestovního ruchu m ěsta Litom ěřice - pr ůběžné pln ění 
 
 
Odůvodn ění: 
PO Centrum cestovního ruchu Litoměřice ve spolupráci s odborem ŠKSaPP, odborem ÚR a útvarem SPaUR 
předkládá zastupitelstvu města k projednání průběžné plnění Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu 
města Litoměřice, která byla schválena ZM dne 24.7.2014.  
 
 
  
Dopad do rozpo čtu m ěsta: 
Nemá přímý dopad do rozpočtu města 
 
  
Návrh na usnesení: 
 
ZM  bere na v ědomí  zprávu o plnění Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu města Litoměřice 
(dokument přílohou orig. zápisu). 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení RM č. :                                              
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Průběžné vyhodnocení plnění  

Inovované strategie marketingu a 

cestovního ruchu  

Města Litoměřice za roky 2014 a 2016 

 
srpen 2016 
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Úvod 

Tento dokument hodnotí plnění Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu za roky 

2014, 2015 s přesahem do I. pololetí roku 2016. Řeší tedy ty oblasti ISMCR, přímo 

související s cestovním ruchem. 
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1.1 Realizované aktivity v období související s cílem číslo 1 

1.1.1 Zpracování propagačních materiálů 

- modrý leták Litoměřice – byl vytvořen v roce 2013 ve třech jazykových mutacích 

(čeština, angličtina, němčina) a v roce 2015 byl doplněn o dvě další jazykové 

mutace – ruštinu a francouzštinu 

- sada propagačních materiálů k Hradu Litoměřice – brožura vytvořená v roce 2013 

byla v l. 2014 a 2015 doplněna o další dva propagační materiály, cílící na jiné 

skupiny, a to leták nestandardního formátu propagující prostory hradu a leták 

s historií hradu 

- leták se třemi tematickými prohlídkovými trasami – Kdo se to na nás dívá, 

Litoměřice a baroko, Po stopách K. H. Máchy – určený k procházce městem bez 

průvodce 

- leták k expozici Felixe Holzmanna – vznikl počátkem roku 2015, existuje ve dvou 

jazykových mutacích (čeština a němčina) 

- nabídka propagačních materiálů vydávaných CCR je doplněna nabídkou 

propagačních materiálů Destinační agentury České středohoří a Zahrady Čech 

- na obou informačních centrech jsou k dispozici také propagační materiály jiných 

subjektů 

 

1.1.2 Úpravy webu a zajištění vzájemné provázanosti informačních zdrojů města 

Turistický portál www.litomerice-info.cz, je úzce provázaný s webem města 

www.litomerice.cz. Existuje ve 3 jazykových mutacích, které poskytují informace 

turistům i rezidentům Litoměřic. Sdružuje informace o turistických cílech ve městě a 

okolí, turistické infrastruktuře - ubytování a službách, popisuje aktuální nabídku 

místních restaurací, ale také informace o kulturních akcích. 

www.litomerice-info.cz odkazuje také na web www.hradlitomerice.cz, který rovněž 

existuje ve 3 jazykových mutacích (angličtina, němčina, čeština). Slouží k propagaci 

Hradu Litoměřice jako Svatostánku českého vinařství, zároveň obsahuje kompletní 

nabídku multifunkčního kongresového prostoru. 

Dalším významným portálem je www.kamvltm.cz, který funguje již od roku 2013 a 

poskytuje komplexní informace o kulturních akcích, konaných ve městě. Dále 

poskytuje informace o ubytování, stravování, sportovním vyžití a dalších službách, 

které je v Litoměřicích možné využít. V tomto smyslu slouží rezidentovi i turistovi, 
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existuje v jedné jazykové mutaci. Je přímo propojen s kulturním kalendářem na 

www.litomerice-info.cz a na www.litomerice.cz. Od konce roku 2015 je portál 

kamvltm.cz ve vlastnictví Centra cestovního ruchu Litoměřice, p. o., které jej plánuje 

doplnit o další dvě jazykové mutace a nadále jej vhodně rozvíjet (např. zpřehlednit 

rozdělením do dalších kategorií). 

 

Dalším webem určeným k propagaci Litoměřic a vinařství v regionu je 

www.litomerickyhrozen.cz, který byl vytvořen jako marketingová podpora 

prezentační, prodejní a soutěžní výstavy Litoměřický hrozen.  Existuje v české 

jazykové mutaci. Plánem je připravit také německou verzi webu, jelikož se projevuje 

zájem německých turistů o tuto akci a také o české vinařství. 

 

Posledním webem, který spravuje CCR, je www.stopandstay.cz, který existuje již od 

roku 2009, nicméně byl v dalších letech inovován. Je využíván k propagaci 

konference cestovního ruchu Stop&Stay. Tato konference vznikla v rámci projektu 

"Litoměřice známé před a za svými hradbami" a po konci období udržitelnosti 

projektu byla „zapůjčena“ do Žatce, Kadaně a Loun jako konference putovní. 

V dalších letech (2017) je v plánu ji vrátit zpět do Litoměřic. 

 

K propagaci regionu slouží také webové stránky Destinační agentury České 

středohoří, o. p. s. - www.ceskestredohori.info. Obsahují mimo jiné informace o 

turistických atraktivitách v Litoměřicích, o prohlídkových trasách městem a o 

zajímavých kulturních akcích, mapové podklady a tipy na výlety. 

 

Návštěvnost webů CCR je sledována a vyhodnocována prostřednictvím nástrojů 

Google Analytics. Pro ilustraci - nárůst návštěvnosti webu litomerice-info.cz mezi lety 

2014 a 2015 je 75%. Garantem tvorby obsahu zmíněných webů jsou kompetentní 

zaměstnanci CCR, tedy pracovníci obou informačních center, propagační referent a 

marketingový manažer.    

 

Webové stránky nemají vytvořeny responzivní verzi pro mobilní zařízení, protože 

v době vzniku nebyly k tomuto účelu zamýšleny. V roce 2016 je v plánu tuto verzi 

spustit. Přestože stránky nemají responzivní verzi, jsou v mobilních zařízeních (s 

operačním systémem iOs, Android i Windows) čitelné a obsahují veškeré informace. 



 
 

7 
 

 

1.1.3 Zacílení propagační grafiky 

CCR disponuje vlastním grafickým manuálem, který zahrnuje inovované logo Centra 

cestovního ruchu, zdůrazňující zaměření organizace (předchozí logo bylo 

nevyhovující). Grafický manuál dále zahrnuje logotyp se specifikací barevnosti, 

firemního písma a doplňkového písma. Rovněž definuje podobu merkantilních 

tiskovin CCR. 

Destinační agentura České středohoří má stanoven jednotný design všech 

propagačních materiálů. 

 

1.1.4 Cílená propagace v médiích 

Tiskové zprávy jsou (prostřednictvím tiskové mluvčí města) distribuovány všem 

severočeským médiím, která je využívají pravidelně a mnohdy je poskytnou i svým 

centrálám v Praze i v jiných krajích. Vyjma lokálních médií se zprávy o Litoměřicích 

objevují nejčastěji v 5+2, Mladé frontě Dnes a v Právu. Výjimkou ale nebývá ani 

Blesk, pražské Metro, Lidové noviny apod. Dále jsou pochopitelně používány sociální 

sítě Facebook, web Národní sítě zdravých měst, server Energy Cities či Inspiromat v 

rámci Národní sítě zdravých měst.  

 

Městská kulturní zařízení inzerují především v Litoměřickém deníku, 5+2, MF dnes 

a Hitrádiu, jedná se o propagaci jednotlivých koncertů nebo akcí pořádaných MKZ a 

tudíž vždy i o propagaci Litoměřic. 

Využívány jsou také servery Brána do Čech, Kudy z nudy, Akce Česko, Akce.cz, 

Atlas Česka a Facebook. 

Na úrovni republikové je propagováno hlavně Vinobraní a to v časopisu Wine & 

Degustation a Kam po Česku. 

 

Centrum cestovního ruchu využívá k propagaci města tyto kanály: 

 

PR – tiskové zprávy, vydávané ve spolupráci s tiskovou mluvčí města, pořádání 

tiskových konferencí k důležitějším tématům - jsou propagací zdarma, která často 

zaujme také celostátní či celokrajská média (MF Dnes, Právo apod.)  
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Tištěná inzerce v odborných médiích – Travel Profi, KAM, TIM, COT, Wine & 

Degustation, Obchod & finance a v dalších 

 
Tištěná inzerce v širokospektrých médiích – History, Enigma, Koktejl, 

Wochenkurier, palubní časopis Leo Express, Sedmý proud, Kreuz und quer durch 

Tschechien, Pražský přehled kulturních pořadů, Železniční nostalgie, … 

 

Tištěná inzerce v regionálních médiích – Litoměřický deník, 5+2, Metropol, 

Litoměřicko24, … 

 

Televizní reportáže - příklady 

-     Regiony ČT – téma Karel Hynek Mácha 

- pozvánka na akci 1210 let Ohře na ČT 24 (víkendové Dobré ráno) 

- pozvánka na akci 1210 let Ohře na programu ČT D (Tamtam) 

- Cyklotoulky – ČT 4 (pravidelné reprízy) 

- video  pořad Na špacíru – televize R1 – 2 díly 

- propagační video o Litoměřicích se vysílá na kabelové televizi Středočeského 

kraje 

 

Rádio  - Hitrádio FM – pozvánka na Litoměřický hrozen, kulturní tipy 

- Evropa 2 – pozvánka na Litoměřický hrozen a další akce CCR v kulturních tipech 

v Ústeckém kraji 

ČRo Sever – informace o atraktivitách v Litoměřicích na základě TK k zahájení 

sezony, reportáž z Vinobraní, reportáž z expozice Felixe Holzmanna 

ČRo Proglas – informace o aktivitách spojených s litoměřickým biskupstvím, např. 

konání mší či žehnání, živé přenosy bohoslužeb (Sjezd evangelické mládeže) 

 

Internetová reklama: 

• firemniakce.cz  

• Euroregion Elbe  

• www.infoglobe.cz  

• czech-tim.cz  

• e-region.cz 

• czecot.cz 
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• romantickepobyty.cz  

• kampocesku.cz  

• branadocech.cz   

• kultura.cz 

• oblibeny.cz 

• kudyznudy.cz – Czech tourism 

• informuji.cz 

• muj.atlasceska.cz 

• akcevcr.cz 

• akce.cz 

• csks.cz 

• historickasidla.cz 

• www.ceskestredohori.info 

• northwestconvention.cz 

• wineoftheczechrepublic.com 

• zemefilmu.cz – Czech Tourism 

• trhvin.cz 

• tripadvisor.com 

• Facebook: Litoměřice (novinky, akce, soutěže) 

• Facebook: Hrad Litoměřice 

• Facebook: Kam v Litoměřicích? 

• www.hradlitomerice.cz  

• www.kamvltm.cz 

• www.litomerice-info.cz (aktuality) 

• výměna informací na webu s partnerským městem Míšní 

 

1.1.5 Sledování nových trendů v oblasti marketingu a propagace 

Aktuální trendy jsou sledovány kontinuálně prostřednictvím odborných médií a 

institucí, se kterými CCR spolupracuje (CzechTourism, Destinační agentury, odborný 

tisk a další). Zaměstnanci mají možnost využít školení v těchto trendech (např. 

prostřednictvím ATIC – školení o sociálních sítích, zahrnující Facebook, Twitter, 

Foursquare, Pinterest, Google+, Flickr, Instagram a další).  
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K propagaci jsou využívány mobilní aplikace (Geofun – mobilní hra, InCity, 

DarumaGo!, mapy.cz, Ocultum, Kudykam, Foursquare…) 

Používání těchto aplikací ve městě je umožněno prostřednictvím bezplatné wi-fi sítě, 

která pokrývá centrum města. 

Trendem je propagace formou příběhů – CCR sbírá informace pro kampaň založenou 

na příbězích osobností města, začalo se již v roce 2015 zpracováním příběhu Felixe 

Holzmanna do podoby expozice, čímž byla rozšířena nabídka turistům v Litoměřicích. 

V roce 2016 pokračuje tvorba příběhů kampaní k Roku Karla IV. Další příběhy jsou 

zpracovávány průběžně a budou zveřejňovány postupně (jedná se např. o osudy Židů 

ve městě, historii soužití Čechů a Němců v Sudetech, příběhy domů a domovních 

znamení a další). 

Dalším trendem v tištěné reklamě je buď zaujetí fotografií s minimem textu nebo 

naopak čtivý, bohatý a fantazii povzbuzující popis místa. Oba tyto způsoby propagace 

jsou využívány. 

 

1.1.6 Využívání sociálních sítí k propagaci a zapojení do aplikací a her pro chytré 

telefony 

Mobilní aplikace využívané k propagaci Litoměřic - InCity, Geofun – mobilní hra, 

mapy.cz, DarumaGo!, Ocultum, a další 

Počet stažení aplikace Geofun – 128. 

Sociální sítě jsou bohatě využívány – Facebook stránky Litoměřice, Hrad Litoměřice, 

Kam v Litoměřicích, Litoměřický hrozen. Dále se příspěvky CCR objevují na dalších 

FB stránkách v rámci spolupráce. V tuto chvíli není v plánu navyšovat počet 

sociálních sítí, na kterých CCR působí vzhledem k nutnosti udržovat takové stránky 

každodenně aktuální. Aktivity pravidelně vyhodnocuje marketingová manažerka. 

 

1.2 Sledované indikátory k cíli číslo 1 

1.2.1 Monitoring vydaných tiskových zpráv a klíčových slov v tisku 

Počet vydávaných tiskových zpráv je 1-2 denně, monitoring provádí tisková mluvčí 

města. Výsledky monitoringu, týkající se cestovního ruchu a CCR, jsou tiskovou 

mluvčí pravidelně předávány. 
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1.2.2 Obsazenost hromadných ubytovacích zařízení (lůžkonoci) 

Počet obsazených lůžek (lůžkonoci) průběžně sleduje Centrum cestovního ruchu. Tyto 

údaje od roku 2014 získává ze sumy zaplacených ubytovacích poplatků provozovatelů 

ubytovacích zařízení městu, děleno výší ubytovacího poplatku. Před rokem 2014 byly 

tyto údaje získávány prostřednictvím Českého statistického úřadu.  

Tabulka 1: Počet přenocování v Litoměřicích 

2012 2013 2014 2015 

23276 29066 39152 45864 

 

Údaj o počtu obsazených lůžek má rostoucí trend, a to navzdory tomu, že v roce 2013 

byly Litoměřice zasaženy povodní a v roce 2015 byla kvůli důležitým investičním 

akcím významně zkomplikována dopravní situace ve městě včetně historického centra.  

1.2.3 Počet návštěvníků jednotlivých atraktivit 

Jedná se rovněž o údaje sledované Centrem cestovního ruchu. Zjednodušeně lze uvést, 

že návštěvnost informačního centra Litoměřice mezi lety 2014 a 2015 se držela na 

stejné úrovni (-0,2%), a to navzdory výše uvedeným omezením ve městě.  

Počet návštěvníků, kteří absolvovali prohlídkovou trasu městem, meziročně vzrostl o 

69,5%. Návštěvnost expozice Důl Richard v proměnách času poklesla o 16%, 

návštěvnost věže Kalich o 17% vzrostla. Co se týká atraktivit, provozovaných jiným 

subjektem, pak návštěvnost věže u katedrály sv. Štěpána vzrostla o 10,5%. 

Návštěvnost Oblastního muzea poklesla o 30%. Údaje Severočeské galerie nejsou 

zatím  ještě k dispozici. Nejdůležitějším údajem o návštěvnosti je počet přenocování, 

který zaznamenal výrazný růst, viz předchozí kapitola. 

Návštěvnost informačního centra na Mírovém náměstí v roce 2016 vzrostla o cca 

3 700 osob (leden až červenec 2015 - 23 712 osob/ leden až červenec 2016 - 27 372 

osob). 

Návštěvnost Hradu Litoměřice ve stejném období vzrostla o cca 6 000 osob. 

Město Litoměřice se prostřednictvím informačního centra na Mírovém náměstí 

zapojilo do velké prázdninové soutěže „Zastavte roboty“, kterou pořádá Česká televize 

stanice Déčko.   Smyslem hry je vybídnout malé i velké diváky České televize 

k prázdninovým výletům. Děti mají za úkol zastavit spolu s rodiči rebelující roboty, 

kteří chtějí ovládnout svět. 
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1.2.4 Návštěvnost webů CCR a stránek na sociálních sítích 

Tyto údaje CCR rovněž průběžně sleduje. Co se týká Facebookových stránek, zde se 

počet sledujících neustále zvyšuje. U stránky Litoměřice (novinky, soutěže, akce) se 

počet sledujících od počátku roku 2015 do počátku roku 2016 zvýšil o cca 400, a to 

z 1450 osob na téměř 1900. Cílem je do dubna 2016 pokořit hranici 2000 sledujících. 

Za tím účelem je pečlivě sledováno, na co uživatelé Facebooku reagují a co je přiměje 

k interakci. Facebooková stránka Hrad Litoměřice má rovněž stoupající počet 

sledujících – koncem ledna 2016 v počtu 500, nicméně informace o hradu jsou sdíleny 

zároveň i na stránce Litoměřice (novinky, soutěže, akce). 

Návštěvnost webů je vyhodnocována prostřednictvím nástrojů Google Analytics ve 

spolupráci s IT poradcem. Nejdůležitějším údajem je počet přístupů na portál 

litomerice-info.cz, který meziročně vzrostl o 77% (z 44 354 na 77 744). Návštěvnost 

webu hradlitomerice.cz činí za rok 2015 14847 přístupů, údaj za rok 2014 je 

k dispozici pouze za listopad, nelze tedy meziročně srovnat. 

1.2.5 Plnění akčního plánu ve vztahu k tomuto cíli 

Pro rok 2014 a 2015 bylo naplánováno: 

Opatření Splněno Způsob splnění 

rozšíření propagačních materiálů o 
městě o zcela nové jazykové mutace 

 
ano 

nový leták "Litoměřice" ve 
francouzštině a ruštině 

vytvoření letáku hradu pro zájemce o 
prostory 

 
ano 

leták netradičního formátu 
s praktickými informacemi 

propagace nových produktů 
(prohlídkové trasy) 

propagace Litoměřic jako místa pro 
školní výlety 

ano 
leták prohlídkových tras, rozeslání 

nabídky školám 

vytvoření nového webu města a jeho 

navázání na turistický portál 

 

ano 
nová podoba webu 
www.litomerice.cz 

povzbuzení zájmu novinářů o město - 
posílení PR 

 

naplňuje se 
postupně 

press tripy, přebírání tiskových 
zpráv o městě 
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2. Marketing vůči investorům, zaměstnavatelům a podnikatelům 

Popis cíle a 
hlavní 

opatření 

Litoměřice nikdy ve své historii nepatřily mezi významná průmyslová 
centra. Poloha města v úrodné a zemědělsky hojně využívané Polabské 
nížině předurčovala průmyslu převažující potravinářský a zpracovatelský 
charakter. Pozůstatkem po průmyslové výrobě v Litoměřicích jsou dnes 
rozsáhlé zanedbané areály bývalého pivovaru, mrazíren. Dlouhodobě 
nevyužívané jsou také plochy a objekty Kasáren Pod Radobýlem a 
Dukelských hrdinů, které město Litoměřice získalo do svého vlastnictví.  
Svému původnímu účelu neslouží a nový způsob využití je hledán také pro 
část areálu BUS COM v Českolipské ulici a bývalý areál Hasičského 
záchranného sboru v Mlékojedské ulici.  

S cílem revitalizovat nevyužívané plochy a současně rozvíjet místní 
ekonomiku a zaměstnanost nabízí město tyto plochy potenciálním 
investorům i drobným podnikatelům s následujícím možným využitím 
z hlediska cestovního ruchu:   

• Areál bývalého pivovaru - pro areál situovaný v městské 
památkové rezervaci je navrhováno využití funkčně odpovídající 
okolní zástavbě centra města. Uvažuje se např. o částečném 
obnovení původního pivovaru s výrobou a prodejem piva v místní 
restauraci, vybudování hotelu nebo bezpečné herny pro děti 
s celoročním provozem včetně technických výukových prvků.  

• Areál bývalého Hasičského záchranného sboru v Mlékojedské ulici 
-  plochy využitelné pro hromadnou rekreaci (omezením je lokace 
v záplavovém území).  

• Kasárna Dukelských hrdinů - využití pro geotermální projekt 
Litoměřice, jehož součástí je vybudování mezinárodního vědecko-
výzkumného centra, školícího a informačního střediska; (jedním ze 
záměrů je oslovit specifické cílové skupiny a nabídnout 
geotermální vrty jako jeden z turistických cílů města; v areálu by 
v budoucnu mohly vzniknout další návazné projekty pro volný čas 
a zábavu (např. aquapark, lázně apod.)).  

Navrhovaná opatření a aktivity: 

- město bude i nadále připravovat rozvojové projekty – investiční i 
neinvestiční – které přispějí k zatraktivnění města pro potenciální 
investory i drobné podnikatele a živnostníky s ohledem na limity 
rozpočtu a zajištění oprav a obnovy stávajícího majetku města 

- spolupráce mezi městem a podnikateli – metodická podpora, 
společná propagace, společné projekty 

- podpora živnostníků v centru města, např. sníženou sazbou za 
zábor veřejných prostranství u předzahrádek, menší nájemné za 
provozovny v centru města než je komerční  

- město i nadále bude dbát o kulturní dědictví a podílet se na 
opravách historických budov v centru města  

Vazba na cíle 
strategického 
plánu města 

 AI.   Zlepšit podmínky pro podnikání a zaměstnanost  
AII.  Zvýšit návštěvnost města mimo jiné prostřednictvím kvalitního marketingu 
AIII. Zajistit podmínky pro revitalizaci nevyužívaných ploch a objektů (brownfield) 

Název - Plnění akčního plánu ve vztahu k tomuto cíli (počet splněných opatření 
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indikátorů 
k hodnocení 

cíle: 

určených na daný rok). 
- Využití areálu pivovaru (ano/ne). 
- Počet projektů. 
- Objem prostředků.  

2.1 Aktivity související s cílem číslo 2 

2.1.1 Příprava rozvojových projektů investiční i neinvestiční povahy 

• Rekonstrukce pivovaru – zpracovaná projektová dokumentace, veřejná 

projednání 02 a 05/2014, vyhodnocování možností budoucího využití pro 

kulturně-kreativní průmysl, obnovení tradiční výroby a prodeje piva, hledání 

partnerů a monitoring dotačních příležitostí v rámci Programovacího období 

2014-2020, na stavební úpravy pivovaru bylo dne 20. 7. 2015 vydáno stavební 

povolení (právní moci nabylo dne 20. 8. 2015), dále byl vydán územní souhlas 

na přípojky technické infrastruktury (10. 6. 2015), v roce 2016 pak byla 

zahájena jednání s potencionálním zájemcem o pivovar (jednání i nadále 

pokračují), dne 7. 7. 2016 byly zahájeny práce na výměně střešní krytiny 

budovy B pivovaru (cena stavebních prací je 3.463.651,21 vč. DPH) – 

zažádáno o  podporu z prostředků MK ČR na obnovu nepamátkových objektů   

• GTE projekt je v současnosti rozdělen na dva dílčí vědeckovýzkumné 

projekty: 1/ vědeckovýzkumná infrastruktura RINGEN (viz dále) a projekt 

výzkumu potenciálu využití geotermální energie. Tento projekt bude podán do 

19. výzvy na excelentní výzkum OP VVV v červnu 2016. Leader projektu je 

UJEP Ústí nad Labem a partnery projektu je tvoří 9 výzkumných a 

akademických institucí. V rámci projektu, jehož realizace by mohla začít v 2. 

pol. 2017, budou realizovány hlubinné geotermální vrty do 4-5 km a vytvořen 

geotermální výměník pro jímání zemského tepla. Výzkumná část projektu by 

měla skončit v roce 2021. Celkový rozpočet může dosáhnout max 50 mil 

EURO (tj. cca 1,35 mld. Kč). 

 Na tento projekt, v případě potvrzení všech důležitých parametrů (teplota, 

stabilní a dostatečný průtok apod.), bude navazovat pilotní projekt využití GTE 

energie, jehož cílem je dodávat teplo do systému centrálního zásobování 

teplem (CZT). Náklady na tento projekt nejsou v současnosti známé. 

• Výzkumná infrastruktura RINGEN (VI)  - Výzkumná infrastruktura pro rozvoj 

geotermální energie (Research Infrastructure for Geothermal Energy) je nová 

výzkumná infrastruktura zapsaná do Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur 



 
 

15 
 

pro výzkum, experimentální vývoj a inovace, jejímž cílem je vytvořit odborné 

zázemí pro výzkum efektivního využívání hlubinné geotermální energie. Bude 

se soustředit zejména na rozvoj a testování i) nových vrtných technologií ve 

středních a velkých hloubkách, ii) rozvoj technologií stimulace propustnosti 

hornin pro tvorbu podzemních geotermálních výměníků a iii) technologií pro 

seismické monitorování. V roce 2017 dojde k přestavbě jedné ze stávajících 

hal v areálu kasáren na centrum geotermální energie, budou vybudovány 

technologický vodovod z řeky Labe a přípojka vysokého napětí. VI bude 

vybavena špičkovými technologiemi a bude poskytovat specifické služby 

vědeckým a vzdělávacím institucím a firmám. Financování VI je zajištěno na 

období 2016-2019. Nositelem VI je Univerzita Karlova a dalších 6 partnerů. 

Během let 2017-2018 dojde k revitalizace významné části areálu kasáren, který 

bude otevřen dalším projektům aplikovaného výzkumu, pilotnímu testování 

technologií a materiálů a dalším činnostem, které budou tento areál rozvíjet v 

souladu s dlouhodobou strategií VI a města Litoměřice. 

• březen 2016 - ve spolupráci s městem Chrudim a MČ Praha 7 a odbornými 

partnery (Centrum pasivního domu, Porsenna, ČVUT, eON ad.) byl podán 

projekt „E-transform21“ do komunitárního programu Urban Innovative 

Action, jehož cílem (pro město Litoměřice) je revitalizace objektu panelového 

domu v areálu kasáren v nulovém energetickém standardu a aplikace 

nejlepších dostupných technologií a inovativních postupů v energetice a 

stavebnictví. Do projektu by se měly zapojit rovněž místní firmy, dodavatelé 

tepla a další…. 

• Areál Kasáren pod Radobýlem – zpracovaná studie rozvoje lokality, 

v současné době část areálu je využívána jako zázemí Státního oblastního 

archivu v Litoměřicích, v roce 2016 byla od Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových převzata tělocvična – aktuálně ve výpůjčce MSZ 

v Litoměřicích, kde proběhla výměna oken, údržba a drobné opravy objektu – 

od září 2016 bude využívána oddíly TJ Slovan Litoměřice – basketbal ženy, TJ 

Slavoj – oddíl šermu a Klubem potápěčů Kraken  

• Projekt využití městské tržnice – projednán s veřejností 11/2015 s akcentem na 

podporu místních resp. regionálních producentů, v návaznosti na projednání 

s veřejností probíhají jednání s projektantem a pokračují práce na úpravě PD 

na regeneraci tržnice, projekt bude zařazen do návrhu rozpočtu pro rok 2017    
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• Projekt revitalizace budovy Sběrného dvora a sousedního objektu za účelem 

vybudování rozšířeného zázemí pro stávající Technický klub mládeže při 

DDM Rozmarýn – nad rámec běžné činnosti TKM bude sloužit rovněž jako 

společná platforma s podnikatelskou sférou v oblasti motivace žáků ke studiu 

technických oborů a jejich následném uplatnění na trhu práce v regionu 

Litoměřicka, zázemí pro školení /rekvalifikace zaměstnanců regionálních 

firem, možná spolupráce i s Úřadem práce, technické workshopy otevřené pro 

veřejnost - příležitostné i pravidelné, "fakultní středisko" - praxe studentů 

magisterského/ doktorandského studia Technické univerzity v Liberci / UJEP 

příp. další – předpoklad zveřejnění výzvy č. 61 IROP – Infrastruktura 

zájmového vzdělávání – září 2016 

2.1.2 Spolupráce mezi městem a podnikateli 

• Podnikatelské fórum 05/2015 

• Zpracován Akční plán rozvoje spolupráce s podnikateli na období 2015-2020 

• Spolupráce na akcích města např. U- ŽÍT Litoměřice 09/2015 – šetrná doprava 

a úsporná energetika 

• Pracovní setkání regionálních firem, středních škol, OHK, HSR Litoměřicka, 

KÚ ÚK, Úřad práce -  11/2015 – diskuse nad problematikou technického 

vzdělávání na základních školách, motivace ke studiu technických oboru a 

následné uplatnění na trhu práce v regionu Litoměřicka, spolupráce středních 

škol a firem formou odborných praxí, stipendijních programů pro studenty 

atd… 

• 22. – 24. září 2016 proběhne akce TECHNODAYS Litoměřicko 2016 – areál 

výstaviště Zahrada Čech – veletrh studijních a pracovních příležitostí 

technického směru v regionu Litoměřicka, prezentace Technického klubu 

mládeže, včetně projektu budoucího Střediska technického vzdělávání při 

DDM Rozmarýn Litoměřice 

• propagace brownfields na území města prostřednictvím videa - cílem je 

nabídnout tyto plochy investorům k možnému využití, práce na videu zahájeny 

v červenci 2016, dokončeny budou v polovině září 2016 (cena videa: 150 tis. 

Kč vč. DPH) – toto video bude prezentováno na stánku Ústeckého kraje na 

veletrhu EXPO REAL Mnichov 2016 (říjen)  
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2.1.3 Podpora živnostníků v centru města 

• ceny nájmů prostor od roku 2004 stejné 

• pouze gastro provozům byla v návaznosti na zrušení regulace nájemného 

v městských bytech zrušena sleva nájmu ve výši 50% (v domech v gastro 

provozem je nájemné pro byty sníženo o 10 %)  

• předzahrádky jsou řešeny Obecně závaznou vyhláškou č. 10/2011,o místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství – čl.5 3b. 

• podpora využití nemovitých kulturních památek v centru města a jejich 

zpřístupnění veřejnosti s ohledem na místní historii a tradice – Dílna ručního 

papíru, Muzeum marionet, Galerie Ve Dvoře – minimální symbolické nájemné 

za prostory pro kulturní spolky 

2.1.4 Péče o kulturní dědictví a opravy historických budov 

• město Litoměřice má v rozpočtu města každoročně alokovánu částku účelově 

určenou na obnovu nemovitých kulturních památek v MPR Litoměřice, od 

roku 1993 získává úspěšně fin. prostředky z Programu Regenerace MPR od 

MK ČR (do 2015 35milKč) 

• v roce 2015 zpracovaná Koncepce Programu Regenerace 2015-2020 s plánem 

revitalizace památkových objektů a veřejného prostoru, nárůst finanční 

podpory z „Programu“ resp. 

v roce 2014      795tis Kč 

v roce 2015      1.645tis Kč 

v roce 2016      2.345tis Kč 

( z toho 100tis Kč za vítězství v soutěži Historické město roku 2015 – Ústecký 

kraj a dalších 100tis Kč za finalistu Historické město roku 2015 ČR) 

2.2 Sledované indikátory k cíli číslo 2 

Pro měření stavu podnikatelského prostředí používá Město Litoměřice výsledků průzkumu 

Město pro byznys   http://www.mestoprobyznys.cz/.  Pro výzkum je použita metoda 

průzkumu názorů mezi podnikateli na kvalitu spolupráce s úřady a prostředí ve městech. 

Následně jsou města dle výsledku porovnávána mezi s sebou.   

 

3.1 Aktivity související s cílem číslo 3 
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3.1.1 Vytváření balíčků služeb 

Vznikl balíček 3+1 z Litoměřic, který zahrnuje atraktivity, provozované CCR (věž Kalich, 

expozice Důl Richard v proměnách času, Expozice českého vinařství) a bonus v podobě kávy 

zdarma v kavárně Fér Kafe.  

V roce 2014 a 2015 byly atraktivity Litoměřic zapojeny do projektu 4K karta, který funguje 

v Ústeckém kraji. 

Existují balíčky služeb na míru pro pořadatele konferencí, seminářů a dalších akcí v budově 

Hradu Litoměřice (catering, zajištění ubytování, tlumočník apod.) ve spolupráci se Střední 

školou pedagogickou, hotelnictví a služeb a dalšími. 

CCR ve spolupráci se Zahradou Čech připravili balíček vstupenky na výstavu a na 

kostýmované prohlídky hradu s tématikou Karla IV.. 

CCR a sdružení Terezín - Město změny společně připravili turistický balíček s názvem 

„Tajemství zemské brány“. Při zakoupení balíčku má turista zvýhodněné vstupné do expozice 

Důl Richard v Litoměřicích a do Retranchementu V. v Terezíně. Balíček je v prodeji od 

1.5.2016 do 31.10.2016. 

Destinační agentura ve spolupráci s CCR připravila pro návštěvníky města balíček - Okruh 

církevních památek. Od úterý 21. 6. 2016 mají návštěvníci královského města Litoměřice 

jedinečnou možnost navštívit vybrané církevní památky. V rámci nového turistického 

produktu „Okruh církevních památek“ se mohou návštěvníci seznámit s bohatou historií 

památek. Na okruhu zamíříte do katedrály sv. Štěpána, kostela Zvěstování Panny Marie, 

kostela Všech Svatých,  kostela sv. Jakuba a navštívíte také známou vyhlídku Kalich na 

Mírovém náměstí a blízké Diecézní muzeum. Balíček lze využít do konce turistické sezony. 

Je vyvíjeno úsilí, aby se do balíčkové politiky zapojilo co nejvíce podnikatelů, nicméně se to 

tímto způsobem zatím nedaří – je třeba, aby např. v balíčku, zahrnujícím ubytování, vycházela 

aktivita od ubytovatele (nejsložitější služba, nutnost rezervace předem atd). 

3.1.2 Pokračování podpory výstavnictví na Zahradě Čech 

Podpora Zahrady Čech ze strany města trvá. 

Město Litoměřice ve svých propagačních materiálech uvádí Zahradu Čech jako jedno z 

významných návštěvních míst. Zahrada Čech dává městu Litoměřice prostor v rámci 

slavnostního zahájení výstav i jejich průběhu, kde je možnost prezentace města a jeho dalších 

aktivit. Během všech výstavních akcí funguje detašované pracoviště IC CCR, které zve 

návštěvníky do města a k návštěvě jeho atraktivit a podává komplexní informace o městě. 
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V přípravě je také společný balíček Zahrady Čech a CCR, který přivede návštěvníky do 

litoměřického hradu (viz předchozí).  

Výstavnictví na Zahradě Čech má v současné době stoupající trend, svědčí o tom narůstající 

zájem ze strany vystavovatelů a prodejců a zvyšující se návštěvnost některých výstav. Velký 

význam zde má právě dobře nastavená marketingová komunikace a práce organizačního 

týmu. Pro rozvoj výstavnictví na Zahradě Čech je důležitá činnost marketingu. 

 

Zahrada Čech -  stanovené cíle a jejich plnění: 

• Udržení tradičních výstav a  jejich rozvoj – vizuální stránka akcí + navyšování počtu 

vystavovatelů a prodejců 

• Navyšování návštěvnosti 

• Bohatší kulturní program na akcích  

• Rozšiřování kalendáře akcí – nové akce (Jahodové slavnosti, Den pro děti, Ples růží 

atd.) 

• Postupná rekonstrukce a revitalizace areálu 

• Rozšiřování akcí od externích organizátorů 

• Bohaté vize a plány do budoucna – strategie postupného rozvoje 

 
 
Akce pořádané na Zahradě Čech 

 
Název akce Návštěvnost 2014 Návštěvnost 2015 Návštěvnost 2016 

Tržnice Zahrady Čech 34 000 34 000 35 000 

Autosalon 9 000 15 000 15 500 

Den pro děti 3 000 3 000  

Dům, zahrada a volný čas 6 000 - - 

Mezinárodní výstava psů 10 000 10 000 10 000 

Cyklo festival 2 000 -  

Zahrada Čech 80 000 82 000  

Gastro food fest 5 000 10 000  

Krajská výstava psů 5 000 5 000  

Úsporné bydlení a Festival 

relaxu 

- 5 000  

Jahodové slavnosti - 6 000  
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Ples růží - 250  

Návštěvnost v rámci akcí, 

které na ZČ pořádají jiné 

organizace - odhad 

30 000 50 000  

 

Ostatní akce na Zahradě Čech v roce 2016 Návštěvnost 

Zimní výstava králíků a holubů 3 000 

Fashion and beauty show 2016 800 

Den s Policií ČR a Hasičským záchranným sborem 1 000 

Marwil.cz - secondhad (koná se každý měsíc) 1 000 á akce 

 

3.1.3 Rozšíření (doplnění) nabídky prohlídkových tras města 

V letech 2014 a 2015 vznikly tyto nové trasy: 

• Litoměřice a baroko – vyzdvihuje krásu a velké množství barokních památek 

Litoměřic 

• Kdo se to na nás dívá – vychází ze stejnojmenné knihy autorů O. Doskočila a P. 

Rývy 

• Po stopách K. H. Máchy – mapuje místa spojená v Litoměřicích s českým 

básníkem 

Všechny tři výše uvedené trasy lze absolvovat s průvodcem či bez něj pomocí obsáhlého 

informačního letáku. Nyní je pro Rok Karla IV. v přípravě nová prohlídková trasa, zaměřená 

na rozvoj města za vlády Karla IV. Úspěšnost tras je vyhodnocována na pravidelných 

poradách vedení CCR na základě zpětné vazby vedoucí IC. 

Bližší informace o prohlídkových trasách jsou k dispozici na odkazu: 

 
http://www.litomerice-info.cz/cz/informacni-centrum/308.prohlidkove-okruhy-mestem/ 

3.1.4 Udržení počtu a rozsahu hojně navštěvovaných kulturních akcí 

Počet kulturních akcí ve městě roste – od roku 2015 jsou propagovány v rámci jednotného 

konceptu společné grafiky pro Litoměřické kulturní léto- zahrnující jak akce tradiční – 

Litoměřické varhanní léto, Litoměřická letní filharmonie, Operní noc (předešlý rok Carmina 

Burana v podání litoměřických sborů ve spolupráci se Severočeskou filharmonií Teplice, 

Litoměřické svátky hudby, Litoměřický kořen, Litoměřický filmový festival, Pivní slavnosti, 

Vinobraní  – tak i nové akce jako festival ohně a pohybu Incendio či kostýmované prohlídky 
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města.  

3.1.5 Zabezpečení provozu sportovišť a zařízení pro trávení volného času a 

zajištění informovanosti o těchto akcích 

 
K využívání sportovní infrastruktury ve vlastnictví města dochází jak v režimu pronájmu 

jednotlivým sportovním spolkům k pravidelné tréninkové činnosti či soutěžním utkáním, tak i 

přímo široké sportující veřejnosti. A to ať už jde o sportoviště spravovaná příspěvkovou 

organizací MSZ v Litoměřicích nebo školní hřiště a areály v užívání jednotlivých základních 

škol, která jsou v sezóně pro velký zájem v provozu až do pozdních večerních hodin.  

Jednorázové akce pořádané MSZ / město s významným dopadem širokou veřejnost:  

Den dětí na letním koupališti - včetně představení činnosti sportovních oddílů ve městě 

(spolupráce s TJ Slavoj Litoměřice) - 1.700 návštěvníků/  2014, 2.200 návštěvníků /2015 

Sportovní jarmark - 1. a 2. ročník - realizován na školním hřišti ZŠ Havlíčkova  - 

prezentace  sportovních klubů a oddílů za účelem přestavení všech sportovních odvětví ve 

městě - vždy na začátku školního roku, aby mohli rodiče vybrat vhodnou mimoškolní aktivitu 

pro své děti. 

Aktuální akce pro aktivní seniory - "přeplavme svůj La Manche" ve spolupráci MSZ, spolek 

LiPen a Zdravé město - v průběhu měsíce února ve 4 termínech, cílem je společně přeplavat 

vzdálenost 35km - doprovodné akce - potápění, vodní hry atd. Patronem je Nadace charty 77. 

Informovanost o sportovních a kulturních akcích je dobře zajištěna (viz první kapitola o 

využití mediálních kanálů). 

3.2 Sledované indikátory k cíli číslo 3 

3.2.1 Počet pořádaných akcí 

Jak již bylo uvedeno, počet akcí se od roku 2014 zvýšil. Je to patrné nejen z vyhodnocení 

počtu akcí na www.kamvltm.cz, ale také pohledem např. program Litoměřického kulturního 

léta, který zahrnoval několik zcela nových akcí.   

Centrum cestovního ruchu každoročně připravuje řadu hojně navštěvovaných akcí. Pro rok 

2016 je připraven program zaměřený na oslavy 700.výročí narození krále Karla IV.: 

Koncert gotických skladeb Flos FLorum, ples přátel vína, Velikonoční jarmark, přednášky 

historiků, zahájení turistické sezony spojené s výsadbou révy vinné, kostýmované prohlídky 

hradu a města, kulinářský týden v hradní restauraci, Litoměřický hrozen, Vinobraní na hradě, 

žehnání svatomartinským vínům, slavnostní zakončení roku Karla IV., Adventní jarmark.  
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1.5.2016 bylo otevřeno nové vinařské infocentrum ve správní budově Hradu Litoměřice.  

 

3.2.2 Návštěvnost vybraných akcí 

Tabulka 2: Návštěvnost vybraných akcí MKZ (odhad) 

Akce Návštěvnost 2014 Návštěvnost 2015 

Vinobraní 25 000 25 000 

Rozsvícení ván. stromu 4 000 4 000 

Pivní slavnosti 4 000 4 000 

Masopust 2 000 1 000 

 

Tabulka 3: Návštěvnost vybraných akcí CCR 

Akce Návštěvnost 2014 Návštěvnost 2015 Návštěvnost 2016 

Ples přátel vína 100 100 140 

Jarní jarmark 450 450 2 000 

Litoměřický hrozen 400 350* 600 

Degustace vín 1 845 2 795  

Volná ochutnávka vín 

v rámci Žehnání 

svatomartinským vínům  

100 200 

 

Adventní jarmark 1 000 1 200  

 

*vzhledem ke vlivům počasí - jednalo se o jeden z nejteplejších dnů v roce 2015 

 

3.2.3 Plnění akčního plánu ve vztahu k tomuto cíli 

Na roky 2014 a 2015 bylo naplánováno: 

Opatření Splněno Způsob splnění 

Vytvoření alespoň 1 
balíčku služeb pro turistu 

ano 3+1 z Litoměřic, balíček doprovodných služeb hradu 

Vytvoření balíčku pro 
turistu, zahrnujícího 

Terezín 
ano 

Vytvořen balíček: Tajemství zemské brány - 
zvýhodněné vstupné Důl Richard v Litoměřicích a 

Retranchement V v Terezíně. 

Zavedení nových 
produktů (alespoň 1 

ano 
Rozšíření expozice Důl Richard, 3 nové prohlídkové 

trasy, Expozice Felixe Holzmanna 
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každý rok) 

Alespoň 1 nová kulturní 
akce každý rok 

ano Projekt Litoměřické kulturní léta – viz shora 
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4.1 Aktivity, související s cílem číslo 4 

4.1.1 Zintenzivnění komunikace za účelem prohloubení spolupráce 

s Litoměřickým biskupstvím 

Spolupráce s Biskupstvím neznamená pouze zpřístupňování památek, které je samo o sobě 

velice složitou záležitostí. Spolupráce s církevními představiteli má významné dopady na 

cestovní ruch. 

• Existuje fungující o.p.s. České středohoří, ve které jsou zakládajícími stranami 

Ústecký kraj, Biskupství litoměřické a Město Litoměřice.  

• Jsou pořádány kulturní akce v církevních památkách, včetně např. Dnů 

evropského dědictví, Noci kostelů apod.  

• Věž u katedrály sv. Štěpána je v letní sezoně otevřena veřejnosti (provozuje 

společnost InPrincipio). Katedrála sv. Štěpána je přístupná na vyžádání.  

• V roce 2015 byl nově zprovozněn Biskupský pivovar v objektu bývalého 

teologického semináře, ve stejném objektu jsou nabízeny ubytovací kapacity, 

které jsou turisty hojně využívány. 

• Probíhá spolupráce při tvorbě kulturních akcí – 1210 let Ohře, Žehnání 

svatomartinským vínům, mše za Karla IV. s vystavením repliky 

Svatováclavské koruny.  

• Biskup Litoměřický se osobně účastní akcí Centra cestovního ruchu 

Litoměřice. 

• Destinační agentura ve spolupráci s CCR připravila pro návštěvníky města 

balíček - Okruh církevních památek. Od úterý 21. 6. 2016 mají návštěvníci 

královského města Litoměřice jedinečnou možnost navštívit vybrané církevní 

památky. V rámci nového turistického produktu „Okruh církevních památek“ 

se mohou návštěvníci seznámit s bohatou historií památek. Na okruhu zamíříte 

do katedrály sv. Štěpána, kostela Zvěstování Panny Marie, kostela Všech 

Svatých,  kostela sv. Jakuba a navštívíte také známou vyhlídku Kalich na 

Mírovém náměstí a blízké Diecézní muzeum. Balíček lze využít do konce 

turistické sezony. 

Trend spolupráce lze tedy vyhodnotit jako neustále se zlepšující. 
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4.1.2 Tvorba produktů sakrální turistiky 

V rámci tvorby produktů sakrální turistiky vznikla prohlídková trasa Litoměřice a baroko, 

která zdůrazňuje význam barokních památek Litoměřic, ve většině se jedná o památky 

církevní.  

Z iniciativy zástupců Biskupství došlo v Hradu Litoměřice k vystavení repliky 

Svatováclavské koruny a konala se zde dvakrát také zádušní mše za Karla IV. 

Za zvláštní produkt sakrální turistiky lze považovat akci Žehnání Svatomartinským vínům – 

kdy má veřejnost možnost ochutnávat vína, požehnaná litoměřickým biskupem. 

4.1.3 Marketing a propagace sakrálních památek 

Na propagaci církevních památek se zejména zaměřuje destinační agentura České středohoří 

(vzhledem k tomu, že Biskupství litoměřické je jedním z jejích zakládajících členů a 

vzhledem k širší územní působnosti této agentury).   

Dále existuje vlastní web věže u katedrály sv. Štěpána www.vez-litomerice.cz.Informace o 

katedrále, věži a biskupské rezidenci lze najít na webu litoměřické diecéze. 

Uskutečněná propagace ze strany Centra cestovního ruchu:  

• návrh Víkendu pro seniory na webu litomerice-info.cz 

• v rámci propagace prohlídkové trasy Litoměřice a baroko 

• v rámci virtuálních prohlídek města umístěných na webu litomerice-info.cz 

• v tištěné reklamě zmínka v každém obecném článku o Litoměřicích – 

vzhledem k významu Dómského vrchu a místních památek pro město 

• konkrétně např. v Magazínu Zahrady Čech, v COT business pro školy, 

v časopisu Pohledy AMB, v novinách Wochenkurier, v brožuře železniční 

nostalgie a v mnoha dalších titulech 

• v rámci hry Geofun – trasa vede přes Dómský vrch a informuje o místních 

památkách 

• pomocí propagačních videí o Litoměřicích 

• prostřednictvím video pořadu Na špacíru – 2 díly, vysíláno v TV R1 

• v rámci nabídky Litoměřic pro základní a střední školy - dostupné na  

http://www.litomerice-info.cz/cz/informacni-centrum/330.nabidka-litomeric-

pro-zakladni-a-stredni-skoly/ 

(rozesláno na 100 kontaktů škol v Karlovarském kraji, Ústeckém kraji, v Praze a 

ve Středočeském kraji) 
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• nabídka atraktivit města Litoměřice (distribuováno na veletrzích CR odborným 

zájemcům) 

 

Dopady při propagaci služeb nejsou vždy snadno a přesně měřitelné, snahou je vyhodnocovat 

návštěvnost jednotlivých turistických cílů, návštěvnost IC a její trend. Velice cenným údajem 

je také počet přenocování. Další údaje je možné získat z dotazníkových šetření – prováděných 

např. Ústeckým krajem, do kterých se CCR každoročně zapojuje.  

4.1.4 Využití stávajících produktů sakrální turistiky přístupných veřejnosti (Věž u 

katedrály sv. Štěpána) 

Věž sv. Štěpána je provozována organizací InPrincipio s.r.o. CCR a DA České středohoří ji 

doporučují jako jednu z mnoha atraktivit cestovního ruchu v Litoměřicích. Pro účely 

propagace slouží tištěný leták a informace na webech InPrincipio, Biskupství, CCR a DA. 

Návštěvnost věže u katedrály sv. Štěpána vzrostla mezi lety 2014 a 2015 o 10,5%. 

4.1.5 Naplňování schválení Dohody o partnerství mezi městem a litoměřickým 

biskupstvím 

Dohoda o partnerství s finanční spoluúčastí mezi městem Litoměřice a  Katedrální kapitulou u 

sv.Štěpána v Litoměřicích byla uzavřena dne 5.5.2014 za účelem realizace projektu 

"Katedrála sv. Štěpána Litoměřice – revitalizace a obnova" , který měl být realizován za 

podpory v rámci Programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění v programové oblasti 

č. 16 – Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví z Finančního mechanizmu 

EHP/Norsko 2009 – 2014 vyhlášené Ministerstvem kultury ČR. Dotace na tento projekt 

nebyla ze strany řídícího orgánu Katedrální kapitule (vlastníkovi objektu) poskytnuta, a proto 

došlo v souladu s čl. V odst. 8 ke zrušení této smlouvy. Plné znění je v materiálech ZM ze dne 

24. 4. 2014 veřejně přístupných na webových stránkách města. 

4.2 Plnění akčního plánu ve vztahu k tomuto cíli 

 

Opatření Splněno Způsob splnění 

Prohlídková trasa po církevních 
památkách 

ano trasa Litoměřice a baroko 

Spolupráce s Biskupstvím alespoň 
na dvou kulturních akcích 

ano 
vystavení repliky Svatováclavské koruny, 

1210 let Ohře 
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Navázání na předchozí spolupráci 
v rámci kulturních akcí 

ano 

pokračování tradičních akcí: 

zádušní mše za Karla IV., Žehnání 
svatomartinským vínům, Noc kostelů, EHD 

apod. 

Otevření Biskupské rezidence pro 
veřejnost 

ne zatím se nedaří 
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5.1 Realizované aktivity související s cílem číslo 5 

 
• Rozvoj Střeleckého ostrova jako relaxačního prostoru pro celou rodinu – 2015 

doplněna sestava workoutového hřiště, která je zejména mladou generací hojně 

navštěvována, 2016 -  úprava schodiště a vstupu do letního kina 

• Příprava projektu a podání žádosti o dotaci z prostředků MŠMT na 

rekonstrukci části kasáren DH na sportovní zázemí (celkové náklady akce – 

6.368.739,36 vč. DPH, realizace v případě získání dotace plánována v období 

říjen 2016 – květen 2017) 

• Příprava projektu a podání žádosti o dotaci z prostředků IROP na vybudování 

Automatického parkovacího zařízení pro kola/Biketower (parkoviště typu 
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B+R) u dolního vlakového nádraží (realizace akce v případě získání dotace 

plánována na 4 – 9/2017)  

• Koupaliště – r. 2015, 2016 vybudována úpravna a ohřev vody pro dětský bazén 

a brouzdaliště 

• Revitalizace Jiráskových sadů – v rámci propagace vydána nová turistická 

vizitka 

• Plavba na Labi – spolupráce s Labskou plavební společností jak v rámci CCR, 

tak i v rámci destinační agentury České středohoří, příprava na sezonu, ověření 

možností spolupráce a požadavků turistů 

• Rozšíření expozice českého vinařství v Hradu Litoměřice o 4 česká vinařství, 

zároveň rozšíření nabídky hradních vín o sortiment z těchto vinařství 

• Mostná hora - socha K. H. Máchy – místa spjatá s Máchou zakomponována do 

prohlídkové trasy Po stopách K. H. Máchy (pro velký zájem návštěvníků i 

médií – viz předchozí informace o natáčení pořadu Regiony ČT) 

• Rozšíření nabídky atraktivit města zpřístupněním Expozice Důl Richard 

v proměnách času a Expozice Felixe Holzmanna 

 

Cíl se týká spíše hmotné infrastruktury, nicméně uvádíme také významné akce, 

které přivedly nové návštěvníky od města 

• Vystavení repliky Svatováclavské koruny z hradu Karlštejn v litoměřickém 

hradu ve spolupráci s Biskupstvím 

• Litoměřické kulturní léto – letní program kulturních akcí propagovaný 

v jednotném designu 

• Akce "1210 let Ohře" a propojení spolupráce s destinačními agenturami České 

středohoří a Dolní Poohří, s podnikateli, sportovními spolky a s církví 

Velké množství návštěvníků již tradičně do města přivádí zavedené akce 

(Vinobraní, Pivní slavnosti, Litoměřické varhanní léto, Litoměřická letní 

filharmonie,…). 

 

A akce realizované v rámci partnerství a dobré spolupráce: 

• Spolupráce s Cechem českých vinařů, která přivede návštěvníky na akce CCR 

spojené s vínem 
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• Prohloubení spolupráce s agenturou Czech Tourism, která významně pomáhá 

s propagací města (např. pořádáním press tripů, články na cestovani.idnes.cz a 

dalšími způsoby) 

• Pokračující spolupráce se Zahradou Čech – vzájemná propagace, společný 

balíček 

• Účast na veletrzích cestovního ruchu (Holiday world – společný stánek 

s Památníkem Terezín, veletrh  ITEP Plzeň). 

 

5.2 Indikátory ve vztahu k cíli číslo 5 

5.2.1 Počet splněných projektů města 

V oblasti údržby, modernizace a budování nové infrastruktury pro kulturní, sportovní 

a volnočasové aktivity bylo realizováno: 

 

V roce 2014 - dětské hřiště / senior prvky  - Střelecký ostrov  

                  - dětské hřiště  - Školní dvůr Sovova  

V roce 2015 - Jiráskovy sady - tři dětská a sportovní hřiště včetně venkovního 

prostoru pro kulturní akce (před kavárnou Park Café) 

                  -  vybudování kompletního nového zázemí pro Dětské dopravní hřiště 

(Jiráskovy sady) 

                  -  Park Miřejovická stráň včetně dětského hřiště 

                  -  Rákosníčkovo hřiště - doplnění prvků 

                  -  Workoutové hřiště na Střeleckém ostrově  

        - dětské hřiště Pokratice – v rámci regenerace panelového sídliště 

Pokratice, I. etapa 

      - vybudování dětského hřiště u Azylového domu (z Programu prevence 

kriminality) 

 

V roce 2016  

– v rámci participativního rozpočtu doplněno hřiště na Mostné hoře o lanovku  

- v plánu rekonstrukce povrchu multifunkční plochy s multifunkčním 

povrchem v Centru pro postižené děti a mládež Srdíčko  
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5.2.2 Monitoring odpovídajících ubytovacích kapacit 

Počet ubytovacích kapacit je sledován, mezi lety 2014 a 2015 stagnoval. Cena ubytování 

v Litoměřicích je nicméně stále vysoká ve srovnání s jinými městy podobné velikosti a ve 

srovnání s nabízenými službami. Problémem je ubytovat větší množství osob, a to zejména 

v ubytovacím zařízení střední až vyšší třídy (standard pro kongresovou turistiku). 

Před zahájením turistické sezony provedlo CCR prostřednictvím svých zaměstnanců průzkum 

ubytovacích zařízení (hotely, penziony, ubytovny) v Litoměřicích z hlediska uspokojení 

poptávky návštěvníků města po ubytování všech kategorií. Můžeme konstatovat, že tuto 

nabídku poskytovatelé ubytovacích služeb saturují. Po rekonstrukci nově otevřený Grandhotel 

Salva vyhoví i náročné kategorii kongresové turistiky v počtu do 50 účastníků. 

5.2.3 Plnění akčního plánu ve vztahu k tomuto cíli 

 

Opatření Splněno Způsob splnění 

rozšíření expozice českého vinařství ano rozšíření o 4 česká vinařství 

obnova Jiráskových sadů ano v provozu od jara 2015 

workoutové hřiště na Střeleckém ostrově ano v provozu od roku 2015 
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6.1 Realizované aktivity ve vztahu k cíli číslo 6 

6.1.1 Zachování finanční podpory z rozpočtu města v rámci programu Regenerace 

Stabilně je alokována částka 500tisíc Kč – s ohledem na množství akcí v Anketním dotazníku 

Ministerstva Kultury ČR a povinným kvótám programu je tato částka dostačující. 

6.1.2 Zpracování nové koncepce regenerace MPR na období 2015-2020 

• V roce 2014 byl  odborem ŠKSaPP ve spolupráci s Národním památkovým 

ústavem Ústí n.L, odborem územního rozvoje MěÚ Litoměřice, městským 

architektem, odborem životního prostředí MěÚ Litoměřice a PO CCR 

v Litoměřicích připraven koncepční dokument „Program regenerace městské 

památkové rezervace Litoměřice na období 2015 – 2020“, tento následně 

projednala subkomise Regenerace MPR, Rada města Litoměřice a finálně byl 

schválen zastupitelstvem města dne 16. 9. 2014. Ve vztahu k Programu Regenerace 
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MPR, vyhlašovanému již více než 20let Ministerstvem kultury ČR, jde o jeden z 

významně  hodnocených dokumentů k výpočtu koeficientu pro stanovení kvóty 

dotace na obnovu nemovitých kulturních památek z Programu regenerace 

městských památkových rezervací a zón. Uvedený dokument byl v roce 2015 

ohodnocen koeficientem 1 (nejvyšší ohodnocení). Celkové hodnocení v roce 2015 

koeficient aktivity A ( ÚPD, PS, PR) Programu regenerace MPR Litoměřice bylo 

za známku „1“. Z celkového počtu 42 městských památkových rezervací v České 

republice celkové hodnocení „1“ získalo pouze 8 památkových rezervací. 

Vzhledem k těmto hodnocení se oproti roku 2014 (795 tis. Kč) zvýšila kvóta 

dotace z Programu regenerace v roce 2015, která činila 1 645 tis. Kč.  Tento trend 

pokračuje i pro rok 2016, kdy byla městská památková rezervace Litoměřice 

ohodnocena koeficientem aktivity A rovněž nejvyšší známkou „1“, a kvóta 

poskytnuté dotace z Programu regenerace pro rok 2016 činí 2 145 tis. Kč.  

• V roce 2015 se město Litoměřice opět přihlásilo do soutěže o cenu „za nejlepší 

přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2015 – resp. 

Historické město roku 2015“, pořádanou MK ČR, MMR  a Sdružením historických 

sídel Čech, Moravy a Slezska. Na základě zpracované přihlášky a hodnocení 

stanovených okruhů se město Litoměřice v krajském kole soutěže umístilo na 1. 

místě. Vítěz krajského kola získává mimořádný finanční příspěvek ve výši 

100 000,- Kč na obnovu kulturních památek a postupuje do celostátního kola.  A 

následně se stalo finalistou celostátní soutěže a získalo do prostředků podpory 

obnovy památkových objektů historického jádra MPR dalších 100tis Kč. 

6.2 Sledované indikátory k cíli číslo 6 

6.2.1 Počet splněných opatření určených na daný rok 

 

Koncepce Programu regenerace městské památkové rezervace Litoměřice na období 2015 – 

2020 – schváleno 16.9.2014 ZM 

Zpracování Přihlášky do soutěže o „Nejlepší přípravu Programu Regenerace MPR za rok 

2015 – resp. Historické město roku 2015“  - vítěz krajského kola Ústeckého kraje –  finalista 

celostátního hodnocení  
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6.2.2 Objem finančních prostředků z rozpočtu města v rámci programu 

Regenerace  

2014 500 tis 

2015    500 tis 

2016 500 tis 

7.1 Realizované aktivity související s cílem číslo 7 (Partnerství a spolupráce) 

CCR neustále prohlubuje již existující spolupráci s organizacemi – Hospic sv. Štěpána, 

Diakonie, Cech českých vinařů, Ortopedické centrum Ústí nad Labem, MAS České 

středohoří, Nadace Partnerství, ZUŠ Litoměřice, DA České středohoří, DA Dolní Poohří, 
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Biskupství litoměřické, Oblastní muzeum Litoměřice, Severočeská galerie výtvarných umění, 

Krajský úřad Ústeckého kraje, Oblastní archiv Litoměřice, Památník Terezín, Dílna ručního 

papíru Litoměřice, sdružení Terezín – město změny, Sdružení historických sídel, Městská 

kulturní zařízení Litoměřice, Městská sportovní zařízení Litoměřice, Knihovna K. H. Máchy 

Litoměřice, Czech Tourism, Regionální televize, Střední škola pedagogická, hotelnictví a 

služeb, In Principio s.r.o., Střední škola a mateřská škola o.p.s., Škola EKONOM o.p.s., SŠ a 

VOŠ Štětí, Mateřské školy Litoměřice a další.  

7.1.1 Efektivní spolupráce se státními organizacemi (Czech Tourism)  

Spolupráce se státní organizací Czech Tourism je pro Litoměřice beze sporu přínosná. Czech 

Tourism pomáhá Litoměřicím s propagací, ať prostřednictvím svých informačních kanálů 

(kudyznudy.cz, zemefilmu.cz, cestovani.idnes.cz) nebo přímo na místě organizováním press 

tripů zahraničních novinářů do Litoměřic.  

7.1.2 Udržení spolupráce s poskytovateli infrastruktury v oblasti CR  

Lodní doprava – funguje znovu opět od roku 2015 prostřednictvím společnosti Labská 

plavební. Lodní doprava je v gesci DA České středohoří. CCR nicméně s Labskou plavební 

spolupracuje také, a to na přípravě produktů na turistickou sezonu roku 2016. 

Cyklobusy – fungují za podpory Ústeckého kraje, nově jsou od roku 2015 všechny linkové 

autobusy na zajímavých trasách vybaveny nosiči kol. Autobusy jsou navíc v jednotném 

designu, který propaguje České středohoří. 

Městský vláček – funguje v některých obdobích roku dle uvážení provozovatele. 

Destinační agentura České středohoří – spolupráce intenzivně probíhá a má pozitivní dopady 

na cestovní ruch v Litoměřicích. Jde o spolupráci na bázi propagace, ale také poskytnutí 

zmiňované infrastruktury (lodní doprava, cyklobusy atd.) a výměna zkušeností. Od roku 2015 

je ředitelka CCR členkou certifikační komise regionálních výrobků v rámci DA. 

7.1.3 Udržení mediálních partnerství, komunikace s litoměřickým biskupstvím 

O využívaných mediálních kanálech bylo pojednáno v kapitole 1.1.4. 

O spolupráci s Biskupstvím bylo pojednáno v kapitole 3.1.1. 

7.1.4 Prohlubování spolupráce s Památníkem Terezín  

Spolupráce s Památníkem byla v letech 2014 a 2015 prohloubena. Od otevření expozice Důl 

Richard v proměnách času je tato propagována přímo v obdobné expozici v objektu 

Památníku prostřednictvím roll-upu a letáků. Snahou je pozvat turistu z Terezína do 

Litoměřic. Dále jsou v rámci spolupráce distribuovány propagační materiály Litoměřic do 
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objektů Památníku, Magdeburských kasáren a Muzea ghetta.  

Každoročně Centrum cestovního ruchu sdílí stánek na veletrhu Holiday world s Památníkem 

Terezín. 

7.1.5 Spolupráce s neziskovými organizacemi  

Spolupráce s neziskovými organizacemi je velice bohatá, zejména v rámci zajištění programu 

Hradu Litoměřice. Seznam spolupracujících organizací viz výše v úvodu této kapitoly. 

7.1.6 Spolupráce s destinačními agenturami Ústeckého kraje, zejména s DA České 

středohoří 

S destinační agenturou České středohoří je komunikováno neustále. DA propaguje Litoměřice 

včetně Zahrady Čech a Biskupství jako významný a zajímavý turistický cíl Českého 

středohoří. Webové stránky obou organizací na sebe navzájem odkazují. Na webu DA jsou 

k nalezení aktuální informace o prohlídkových trasách Litoměřicemi a kompletní informace o 

místních atraktivitách, turistické mapy a další.  

DA propaguje Litoměřice také na zahraničních veletrzích cestovního ruchu. 

Probíhá příprava společných produktů (nejen) v oblasti sakrální turistiky. 

Bohatá je také spolupráce v DA Dolní Poohří (na základě spojnice obou oblastí – řeky Ohře). 

V roce 2015 byla v rámci této spolupráce realizována akce 1210 let Ohře, každoročně ve 

spolupráci probíhá konference cestovního ruchu Stop&Stay. 

7.2 Plnění indikátorů ve vztahu k cíli číslo 7 

7.2.1 Počet funkčních partnerství 

Počet funkčních partnerství byl v roce 2015 na stejné úrovni jako v roce 2014, docházelo 

k prohlubování jednotlivých partnerství. Počátkem roku 2016 byla funkční partnerství 

rozšířena (např. o sdružení Terezín – Město změny, Město Žitava a další).  

7.2.2 Plnění akčního plánu ve vztahu k tomuto cíli 

Pro rok 2014 a 2015 byla naplánována tato opatření 

Opatření Splněno Způsob splnění 

obnovení plavby na Labi ano znovu v provozu od roku 2015 

prohloubení spolupráce s Czech 
Tourism 

ano 
navázání na předchozí spolupráci, nově 
propagace města na cestovani.idnes.cz 

alespoň 1 společná akce s DA ano 1210 let Ohře, ředitelka CCR je členkou 
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České středohoří, další spolupráce certifikační komise regionálních výrobků 

alespoň 1 společná akce s DA 
Dolní Poohří 

ano 1210 let Ohře, konference Stop&Stay 

 

Závěr 

Cíle, stanovené v Inovované strategii marketingu a cestovního ruchu, jsou prostřednictvím 

aktivit centra cestovního ruchu Litoměřice, p. o., Města Litoměřice i dalších relevantních 

organizací postupně naplňovány. Při hodnocení dokumentu je třeba brát v úvahu, že od jeho 

schválení jakožto strategického dokumentu města uběhlo teprve cca 24 měsíců, přičemž cíle 

jsou stanoveny na čtyřleté období.  



Město Litoměřice

NAVRH DO ZM

pro jednání ZM dne: 15.9.2016
žadatel: M.N., lng., nar. XXXXX, bytem XXXXX, Litoměřice
předkládá: Mgr. Karel Krejza, místostarosta
vypracoval: OSNMM - Mgr.Václav Hárting

Návrh: prominutí příslušenství dluhu

odůvodnění:
Město Litoměřice je výlučným vlastníkem bytu č. XXXXX v ulici XXXXX v Litoměřicích. M.N. je
na základé nájemní smlouvy ze dne XXXXX uzavřené s Městem Litoměřice, jako
pronajímatelem, nájemcem výše uvedeného bytu.
Zadateli vznikl dluh na nájemném a službách spojených s užíváním výše uvedeného bytu,
a to za měsíce prosinec 2011, leden - listopad 2012, dále březen - říjen 2013 a na vyúčtování
služeb za roky 2011 - 2014 v celkové výši 48.715,- Kč. Jestliže nájemné není uhrazeno ve lhůtě
splatnosti může věřitel dle zákona č. 4011964 Sb. a zákona č. 8912012 Sb. občanského
zákoníkupožadovatvedleplnění iúroky(poplatky)zprodlení.Úroky(poplatky)zprodlení ke
dni uhrazenídluhu (6.4.2016 ) činí46.434,- Kč.
Výše uvedený dluh byl uhrazen formou splátkového kalendáře. Žadatel uvádí, že dopočítaný
Úrok ( poplatek ) z prodlení je pro něj příliš vysoký, nebot' XXXXX. Dále uvádí, že XXXXX.
Prominutí úroku ( poplatku ) z prodlení by mu pomohlo vyřešit nelehkou životní situaci.
Dle Zásad pro promíjení dluhu a příslušenství dluhu má žadatel nárok na prominutí úroku
z prodlení ve výši 60%, tj. 27.860,- Ké.
Odd. SN doporučuje prominutí ve výši 80%, tj. 37.147,- Kč. Odd. SN vzalo v potaz přístup
žadatele k plněnídluhu XXXXX.
Zadatel nemá žádné dalšípohledávky vůči Městu Litoměřice.

Dopad do rozpočtu města:

c) nemá dopad do rozpočtu města.

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje prominutí úroku ( poplatku ) z prodleníz částky 48.715,- Kč ve výši ..,, pro M.N.,
lng., bytem XXXXX, Litoměřice

Podpis navrhovatele: Přijaté usnesení ZM č.:



Dohoda o prominutí dluhu ( pohledávkv )

Sídlo: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, lČ: 00263958
zastou pené místosta rostou Mg r. Ka rlem Krejzou
(dále jen ,,věřitel")
a
M.N., Ing., nar. XXXXX
bytem XXXXX, Litoměřice
(dále jen ,,dlužník")

uzavírqí tuto dohodu

čl. t
Dlužník je na základě nájemní smlouvy uzavřené s věřitelem nájemcem bytu č. XXXXX, na adrese
XXXXX, Litoměřice. Dlužník na nájemném a službách spojených s užíváním bytu dlužil věřiteli za měsíce
prosinec 2011, leden - listopad 2012, dále březen - říjen 2013 a na vyúčtování služeb za roky 2011
- 2014 částku v celkové \4ýši 48.715,- Kč. Tento dluh byl dlužníkem uhrazen v plné výši dne 6.4.2016,

él.z
V souladu s ust. § 3074 zákona é. B9l2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, se práva
a povinnosti vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ( před 1.1.2014 ) posuzují podle
dosavadních právních předpisů.
Dlužník bere na vědomí, že podle § 697 zákonač.4011964 Sb,, občanského zákoníku, účinného vdobě
vzniku a porušení závazku, jestliže dlužník nezaplatí nájemné a úhrady za služby poskytované
s užíváním bytu nebo nedoplatek na vyúčtování služeb do 5 dnů ode dne splatnosti, je povinen zaplatit
věřiteli poplatek zprodlení stanovený nařízením vlády č, 14211994 Sb., ve výši 2,5 promile zdlužné
částky zakaždý den prodlení, nejméně však 25,- Kčzakaždý izapočatý měsíc prodlení.

Dle § 2247 odst. 3 zákona ó. 8912012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a podle § 13 odst.
2 zákona č. 6712013 Sb., jestliže dlužník nezaplatí úhrady za služby poskytované s užíváním bytu nebo
nedoplatek na vyúčtování služeb do 5 dnů ode dne splatnosti, je povinen zaplatit věřiteli poplatek
z prodlení ve výši 1 promile zdlužné částky za každý den prodlení, nejméně však 10,- Kě za každý
i započatý měsíc prodlení,

Ke dni úplného uhrazenídluhu uvedeného v čl. 1 této smlouvy činí úrok ( poplatek ) z prodlení
46.434,- Kč.

čl. g

Věřitel promíjí dlužníkovi hrazení úroku (poplatku ) zprodlení ve uýši .,, %ozdlužné částky, tedy... Kč.
Prominutí úroku ( poplatků ) z prodlení schválilo Zastupitelstvo města Litoměřice na svém zasedání dne
15.9.2016.

Zbývajíci část úroků zprodlení ve výši Kč je splatná nejpozději dne 15.10.20í6, při nedodžení této
lhůty prominutí pozbývá platnosti.

Dlužník prohlašuje, že jeho přljmy nedosahují takové výše, aby bylo možné uspokojit pohledávku věřitele
najednou. Dlužník nemá žádný nemovitý ani cennější movitý majetek, z kterého by bylo možno uhrazení
pohledávky dosáhnout. Dlužník činí čestné prohlášení, že nemá žádnou jinou pohledávku vůči

čl. +
Účastníci této dohody prohlašují, že si obsah této dohody před podpisem přečetli, že byla uzavřena po
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za
nápadně neuýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvzují suým podpisem.

Tato dohoda je sepsána ve třech stejnopisech, z nichžjeden obdží dlužník a po dvou věřitel této dohody.

v Litoměřicích dne

Město Litoměřice
zastoupené m ístostarostou

Mgr. Karlem Krejzou

M.N., lng.



Město Litoměřice

NAVRH DO ZM

pro jednáníZM dne: í5.9.2016
žadatel: K.M., nar. XXXXX, bytem XXXXX, Litoměřice
předkládá: Mgr. Karel Krqza, místostarosta
vypracoval: OSNMM - Mgr.Václav Hárting

Návrh: prominutí příslušenství dluhu

odůvodnění:
Město Litoměřice bylo výlučným vlastníkem bytu č. XXXXX v ulici XXXXX v Litoměřicích. V roce
20í5 byl byt prodán třetí osobě. M.K. byl na základé nájemní smlouvy ze dne XXXXX uzavřené
s Městem Litoměřice, jako pronajímatelem, nájemcem výše uvedeného bytu. Smlouva byla
uzavřena na dobu neurčitou,
Žadateli vznikl dluh na nájemném a službách spojených s užíváním výše uvedeného bytu,
a to za měsíce listopad, prosinec 2010, leden, prosinec 2012, duben 2013 a na vyúčtování
služeb za roky 2010 - 2013 v celkové výši 29.096,- Kč. Jestliže nájemné není uhrazeno ve lhůtě
splatnosti může věřitel dle zákona č. 4011964 Sb. a zákona č, 8912012 Sb. občanského
zákoníkupožadovatvedleplnění iúroky(poplatky)zprodlení.Úroky(poplatky)zprodlení ke
dni uhrazení dluhu ( 12.7 .2016 ) činí 44.275,- Kč.
Výše uvedený dluh byl uhrazen formou splátkového kalendáře, Žadatel uvádí, že do dluhové
pasti se dostal v době XXXXX. Žadatel žádá o prominutí úroku ( poplatku ) z prodlení v plné
výši, neboť částka je pro něj příliš vysoká.
Dle Zásad pro promíjení dluhu a příslušenství dluhu má žadatel nárok na prominutí úroku
( poplatku ) z prodlení ve výši 60%, tj. 26.565,- Kč ( ovšem nesplňuje bezdlužnost, viz níže ).
U žadatele je evidován neuhrazený poplatek za komunální odpad za roky 2011 - 2016. Žadatel
uvádí, že XXXXX.
Odd. SN doporučuje prominutí ve výši 80%, tj, 35.420,- Kč. Odd. SN přihlédlo k finanční situaci
žadatele XXXXX. Žadateljiž není naším nájemcem, nové dluhy jižtak nevzniknou.

Dopad do rozpočtu města:

c) nemá dopad do rozpočtu města.

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje prominutí úroku ( poplatku ) z prodlení z částky 29.096,- Kč ve výši ..., pro K.M.,
bytem XXXXX, Litoměřice

nebo

RM neschvaluje prominutíúroku ( poplatku ) z prodlení pro K.M., bytem XXXXX, Litoměřice.

Podpis navrhovatele: Přijaté usnesení ZM é.:



Sídlo: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, lě: 00263958
zastou pené m ístostarostou M g r. Karlem Krejzou
(dáIe jen,,věřitel")
a
K.M., nar. XXXXX
bytem XXXXX, Litoměřice
(dále jen ,,dlužník")

uzavíraji tuto dohodu

čl. t
Dlužník byl na základě nájemní smlouvy uzavřené s věřitelem nájemcem bytu č. )fiXXX, na adrese
)fiXXX, Litoměřice. Dlužník na nájemném a službách spojených s užíváním bytu dlužil věřiteliza měsíce
listopad, prosinec 2010, leden, prosinec 2012, duben 2013, dále na vyúčtování služeb za roky 2O1O
- 2013 částku v celkové výši 29.096,- Kč. Tento dluh byl dlužníkem uhrazen v plné výši dne 12.7,2016.

čl.z
V souladu s ust, § 3074 zákona č. B9l2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, se práva
a povinnosti vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ( před 1.1.2014 ) posuzují podle
dosavadních právních předpisů.
Dlužník bere na vědomí, že podle § 697 zákonaě,4011964 Sb., občanského zákoníku, úěinného vdobě
vzniku a porušení závazku, jestliže dlužník nezaplatí nájemné a úhrady za služby poskytované
s užíváním bytu nebo nedoplatek na vyúčtování služeb do 5 dnů ode dne splatnosti, je povinen zaplatit
věřiteli poplatek zprodlení stanovený nařízením vlády č. 14211994 Sb., ve výši 2,5 promile zdlužné
částky zakaždý den prodlení, nejméně však 25,- Kězakaždý i započatý měsíc prodlení.

Dlužník bere na vědomí, že podle § 513 ve spojení s § '1970 zákona č. 8912012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění, jestliže dlužník nezaplatí nájemné ve lhůtě splatnosti je povinen zaplatit
věřiteli úrok z prodlení stanovený nařízením vlády č. 35112013 Sb., ve výši repo sazby stanovené čNB
pro prvníden kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů.
Dle § 2247 odst. 3 zákona ě.8912012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a podle § 13 odst. 2
zákona č. 6712013 Sb., jestliže dlužník nezaplatí úhrady za služby poskytované s užíváním bytu nebo
nedoplatek na vyúčtování služeb do 5 dnů ode dne splatnosti, je povinen zaplatit věřiteli poplatek
zprodlení ve výši 1 promile zdlužné částky za každý den prodlení, nejméně však 10,- Ké za každý
i započatý měsíc prodlení.

Ke dni úplného uhrazenídluhu uvedeného v čl. 1 této smlouvy činí úrok ( poplatek ) z prodlení
44,275,- Kč.

čl, s
Věřitel promíjídlužníkovi hrazení úroku ( poplatku ) z prodleníve výši ,.. o/o zdlužné částky, tedy ... Kč.
Prominutí úroku ( poplatků ) z prodlení schválilo Zastupitelstvo města Litoměřice na svém zasedání dne
15.9.2016.

Zbýualicí část úroků z prodlení ve výši . Kč je splatná nejpozději dne 15.,l0.2016, při nedodžení této
lhůty prominutí pozbývá platnosti.

Dlužník prohlašuje, že jeho přljmy nedosahují takové výše, aby bylo možné uspokojit pohledávku věřitele
najednou. Dlužník nemá žádný nemovitý ani cennější movitý majetek, z kterého by bylo možno uhrazení
pohledávky dosáhnout. Dlužník činí čestné prohlášení, že nemá žádnou jinou pohledávku vůči

d.n
Účastníci této dohody prohlašují, že si obsah této dohody před podpisem přečetli, že byla uzavřena po
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vŮle, určitě, vážné a srozumitelně, nikoli v tísni za
nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvzují suým podpisem.



Tato dohoda je sepsána ve třech stejnopisech , z nichžjeden obdží dlužník a po dvou věřite| této dohody.

v Litoměřicích dne

Město Litoměřice
zastoupené m ístostarostou

Mgr, Karlem Krejzou

K.M.



 
M   Ě   S   T   O        L   I   T   O   M   Ě   Ř   I   C  E 

 
 

N  Á  V  R  H     D  O     Z M 
 

 
pro jednání RM dne: 15. 9. 2016 
předkládá: Mgr. Petr Hermann 
 
 
Návrh:  
 

Schválení Pravidel pro předkladatele v roce 2017 – Participativní rozpočet Města Litoměřice  
  

 
Odůvodnění: 
 
 
Novou formou zapojování veřejnosti do rozvoje města je tzv. participativní rozpočtování, kdy obyvatelé města 
mohou rozhodovat o využití části městského rozpočtu na realizaci konkrétního projektu.  
V roce 2016 byl tento postup pilotně vyzkoušen a vítězný projekt, rozšíření dětského hřiště na Mostné hoře, byl 
realizován v srpnu 2016. Podrobné informace na webu http://zdravemesto.litomerice.cz/participativni-rozpoet.html.  
 
Pro rok 2017 připravila pracovní skupina k participativnímu rozpočtu pravidla, která obsahují oproti loňskému roku 
následující změny:  

 upravený harmonogram 

 navýšení cílové částky ze 150 tis. Kč na 200 tis. Kč 

 zvýšení počtu podporovatelů projektu ze 30 na 50 osob.  
 
Pravidla pro předkladatele v roce 2017 – Participativní rozpočet Města Litoměřice přílohou návrhu. 
 
Dopad do rozpočtu města: 
 
Bude financováno v rámci schváleného rozpočtu na rok 2017.   
UZ 08004/8100  - Participativní rozpočet - 200 tis. Kč s DPH. 
  
 
 
Návrh na usnesení: 
 

Schválení Pravidel pro předkladatele v roce 2017 – Participativní rozpočet Města Litoměřice  
 
 
 
Podpis navrhovatele:                                                 Přijaté usnesení RM č.:                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://zdravemesto.litomerice.cz/participativni-rozpoet.html


 

 
P A R T I C I P A T I V N Í   R O Z P O Č E T  

V E   Z D R A V É M   M Ě S T Ě  

L I T O M Ě Ř I C E  

Pravidla pro předkladatele v roce 2017 

Schváleno usnesením zastupitelstva č.  

 
 
 
 
ÚVOD             

Město Litoměřice je dlouhodobě zapojeno do mezinárodních programů Zdravé město (ZM) pod patronací Světové 

zdravotní organizace a místní Agenda 21 (MA21) pod patronací OSN, které realizuje od roku 2002. Tyto programy 

jsou založeny na principech udržitelného rozvoje a jeho prosazování v úzké spolupráci klíčových aktérů a široké 

veřejnosti. Za uplynulou dekádu získaly Litoměřice za tyto své aktivity řadu ocenění a uznání 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 investičního charakteru.  

V rámci jednání zastupitelstva města Litoměřice v dubnu 2015 vznikla diskuze o možnostech využití tohoto 

nového nástroje, respektive o možnostech jeho zakomponování do současných aktivit ZM a MA21. Následně, na 

základě dohody všech politických stran a za účasti jejich zástupců, vznikla Pracovní skupina pro participativní 

rozpočet (PS PR). PS PR během několika setkání a emailové korespondence projednala různé varianty 

participativního rozpočtu, z nichž vzešel tento návrh postupu. Hlavním cílem PS PR bylo navrhnout postup, který 

bude respektovat stávající osvědčené mechanizmy zapojování veřejnosti1, přispěje k jejich zatraktivnění a zároveň 

nebude představovat neúměrný nárůst administrativy.  

 

Proces participativního rozpočtu byl v roce 2016 pilotně vyzkoušen.  

Podrobné informace včetně jednotlivých návrhů a vítězného projektu jsou na webu 

http://zdravemesto.litomerice.cz/participativni-rozpoet.html  

 
ČTYŘI FÁZE PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU 

Participativní rozpočet se dá rozdělit do 4 základních fází, které znázorňuje schéma níže. 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 níže. 

 

ZÁKLADNÍ 
KRITÉRIA A 
PRAVIDLA, 
HARMONO
GRAM 

Charakter projektů 

                                                 
1
 Zejména fórum Zdravého města „Desatero problémů Litoměřic“. 

http://zdravemesto.litomerice.cz/participativni-rozpoet.html


Participativní rozpočet by měl sloužit k realizaci konkrétního opatření, které bude sloužit obyvatelům města 

Litoměřice (příp. návštěvníkům) a přispěje ke zkvalitnění jeho veřejného prostoru.  

Navrhovaný projekt (opatření) musí splňovat následující základní kritéria: 

1) bude realizován na veřejném prostranství nebo ve veřejně přístupné budově (nemusí být přístupno 24 

hodin denně, ale rozhodující je volný přístup každému)2  

2) bude realizován na pozemku (v budově) ve vlastnictví města 

3) bude respektovat stanovený max. 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. níže).  

 

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 2017 je stanovena maximální částka ve výši 200.000,- Kč včetně DPH, přičemž minimální náklady projektu 

nesmí být menší než 50.000,- Kč včetně DPH. Maximální částka zahrnuje jednak náklady na vlastní realizaci, a 

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 apod.), mohou celkové náklady projektu přesahovat max. stanovenou výši o 

tento příspěvek. Předkladatel je však povinen doložit poskytnutí tohoto příspěvku formou čestného prohlášení 

donátora (poskytovatele příspěvku). Vzor čestného prohlášení bude součástí návrhového formuláře (viz dále 

„Fáze I.“). 

 

Harmonogram 

Časový rámec pro předkládání návrhů vychází z termínu konání Fóra Zdravého města (FZM), na kterém bude o 

předkládaných projektech hlasováno, přičemž toto veřejné projednání se zpravidla koná v první polovině dubna. 

Časová osa pro rok 2017 je zobrazena v tabulce níže. 

 

 

1.12. 2016 1.2. 2017 10.3. 2017 duben 2017 3 měsíce* 1-6 měsíců* 04/2018* 

Zahájení 
podávání 
projektů 
 

Ukončení 
podávání 
projektů 

Kontrola a 
úprava 
projektů 

Hlasování na 
FZM a 
vyhlášení 
vítěze.návrhu 

Administrativní 
příprava 
projektu 

Realizace 
projektu 

Vyhodnocení 
projektu na 
FZM 

  *Jedná se o indikativní údaj.  

 
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 a Zdravého města, tiskové zprávy, články ve Zpravodaji a dalších 



médiích, kabelová televize ad.) a rovněž skrze síť svých partnerů (neziskové organizace, firmy) a příspěvkové 

organizace apod.  

 

 

FÁZE I - SBĚR NÁVRHŮ PROJEKTŮ 

Sběr návrhů projektů bude probíhat ve vymezeném časovém období (viz výše).  Návrh projektu bude možné 

podat dvěma způsoby: 

1) prostřednictvím webu Zdravého města (odkaz bude umístěn rovněž na webové stránky města 

Litoměřice); zde bude umístěn formulář ve formátu MS Word), který předkladatel vyplní a následně 

odešle na uvedenou e-mailovou adresu 

2) písemnou formou - předkladatel si vyzvedne formulář na podatelně MěÚ Litoměřice, vyplní a následně 

donese zpět na podatelnu MěÚ, nebo zašle na uvedenou adresu (postup bude popsán na 

formuláři/webových stránkách) 

DŮLEŽITÉ: Předkladatel musí současně s návrhem předložit seznam alespoň 50 podporovatelů projektu s trvalým 

pobytem v Litoměřicích. Tento seznam musí obsahovat následující informace: jméno a příjmení, datum narození, 

adresu a vlastnoruční podpis. Předkladatel může podat pouze 1 návrh projektu a ten by měl být doplněn 

unikátním seznamem podporovatelů (tedy podporovatel se nemůže objevit na více návrzích). 

 

FÁZE II - KONTROLA A ÚPRAVA NÁVRHŮ PROJEKTŮ 

Jakmile budou návrhy projektů shromážděny, bude (průběžně) provedena jejich kontrola z hlediska splnění 

stanovených kritérií (viz „základní kritéria a pravidla“ výše). Tato kontrola bude prováděna příslušnými pracovníky 

MěÚ Litoměřice.  

 

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 pozemku), může předkladatel 

inicializovat, prostřednictvím kontaktu zde uvedeného, 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 ap., bude projekt vyřazen. V rámci osobní schůzky však bude možné rozpočet upravit na 

základě navržených doporučení. Pokud předkladatel nebude s úpravou rozpočtu souhlasit, bude to důvod pro 

vyřazení projektu 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. 

 

 

                                                                                                                                                                            
2
 Příklad: lze předložit herní prvek na koupališti, kam může jít každý, ale ne náčiní do tělocvičny ve škole, kam má veřejnost omezený 

přístup. 



FÁZE III - HLASOVÁNÍ NA FÓRU ZDRAVÉHO MĚSTA (FZM) 

Po ukončení formální kontroly návrhů projektů budou tyto 

zveřejněny na webových stránkách města Litoměřice a 

prostřednictvím dalších informačních kanálů, jak je popsáno v části 

„Harmonogram“, bude zajištěna jejich medializace. 

 

Hlasování o předložených návrzích projektů bude probíhat v rámci Fóra Zdravého města. Na tomto setkání s 

veřejností, kde se definují hlavní problémy města Litoměřice, bude možné projekty před vlastním hlasováním 

představit, a to formou prezentace projektu na infopanelu, který bude umístěn ve vstupní hale Kulturního domu 

(s předkladateli budou dohodnuty detaily této prezentace v předstihu). Předkladatel bude mít následně možnost 

prezentace projektu v průběhu FZM, kdy předkladatel představí projekt v plénu během daného časového limitu 

s cílem přesvědčit přítomné o tom, proč by měl být podpořen právě tento projekt. 

 

Vlastní hlasování bude obdobné, jaké bylo využíváno pro podporu různých aktivit definovaných na FZM. Postup 

hlasování bude vždy představen na začátku FZM jeho moderátorem. Výsledky hlasování budou představeny hned 

na FZM. 

 

V případě, že dva návrhy obdrží stejný počet hlasů a součet jejich celkových nákladů bude přesahovat stanovenou 

max. částku (tj. nebude možné realizovat oba projekty najednou), bude v průběhu FZM vyhlášeno 2. kolo. Vítězný 

návrh bude ten, který obdrží větší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů v 2. kole rozhodne los. 

 

 

FÁZE IV - REALIZACE PROJEKTU 

Poslední fáze zahrnuje projektovou a administrativní (stavební povolení apod.) přípravu projektu a jeho vlastní 

realizaci. Předkladatel vítězného projektu bude na schůzce se zástupci MěÚ seznámen s dalším postupem. Ten 

bude zahrnovat zejména: 

 dopracování návrhu a zpracování projektové dokumentace, event. dalších podkladů 

 projednání projektu (opatření) v místě jeho realizace (jedná se o standardní projednání investice dle 

metodiky Zdravých měst) a případné úpravy projektové dokumentace 

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

 zahájení vlastní realizace 

V průběhu realizační fáze bude předkladatel průběžně informován o postupu a případných změnách, ke kterým se 

bude mít možnost vyjádřit. 

DŮLEŽITÉ: Projekt/y, které budou hlasováním vybrány k realizaci, se stávají součástí investic realizovaných 

městem Litoměřice, které za jejich realizaci přebírá veškerou odpovědnost. 

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

 Nevyčerpání alokované částky 

V případě, že stanovená částka na příslušný rok nebude vyčerpána, budou nevyužité finanční prostředky vráceny 

zpět do rozpočtu. 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 příkladů aplikace procesu participativního rozpočtování naleznete na webových stránkách 

http://www.participativnirozpocet.cz.  

 

 

http://www.participativnirozpocet.cz/


 
M   Ě   S   T   O        L   I   T   O   M   Ě   Ř   I   C  E 

 
 

N  Á  V  R  H     D  O     Z  M 
 

pro jednání ZM dne: 15.9.2016 

předkládá: místostarosta Ing. Pavel Grund 
 

 

Návrh: Tvorba 5. Komunitního plánu ORP Litoměřice 

 

 

Odůvodnění:   

Proces komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) je v Litoměřicích realizován již od roku 2004. 

Současný 4. Komunitní plán je vytvořen na období let 2014-2017. S tvorbou nového plánu souvisí 

několik kroků celého týmu KPSS a tím pádem i delší časová náročnost. Komunitní plán je strategickým 

dokumentem města důležitým pro stanovení potřebnosti sociálních služeb, plán pomáhá nastavit potřebné 

kapacity sociálních služeb a jejich financování. 

Dle § 92 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách obecní úřad obce s rozšířenou působností na území 

svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje činnosti sociální práce 

vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob, přitom spolupracuje 

s krajskou pobočkou Úřadu práce a krajským úřadem. Dle § 94 stejného zákona zjišťuje obec potřeby 

poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území, spolupracuje s krajem při 

přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje a při určování sítě sociálních 

služeb na území kraje.  

V návaznosti na výše uvedené bude v roce 2017 připraven 5. Komunitní plán ORP Litoměřice. Na období 

let 2018-2020. Tento plán bude zahrnovat registrované sociální služby na celém území ORP Litoměřice. 

Zástupci obcí a poskytovatelů ve spádovém území budou osloveni k participaci na tvorbě dokumentu.  

RM na svém jednání dne 1.9.2016 doporučila ZM záměr tvorby 5. Komunitního plánu ORP Litoměřice 

schválit.  

 

 

Dopad do rozpočtu města: 
 

Schválení záměru tvorby 5.KP nemá dopad do rozpočtu na rok 2016. 

 

 

Návrh na usnesení: 

 

ZM schvaluje záměr tvorby 5. Komunitního plánu ORP Litoměřice. 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis navrhovatele:                                                 Přijaté usnesení ZM č.:                              

 



 
M   Ě   S   T   O        L   I   T   O   M   Ě   Ř   I   C  E 

 
 

N  Á  V  R  H     D  O     Z  M 
 

pro jednání ZM dne: 15.9.2016 

předkládá: místostarosta Ing. Pavel Grund 
 

 

Návrh: Převod poskytnuté dotace ze služby na službu v rámci poskytovatele 

 

 

Odůvodnění:   

Poskytovatel sociálních služeb Naděje podal žádost o převedení částky 80 000,-Kč z dotace určené na 

mzdy pracovníků sociálně terapeutické dílny na mzdy pracovníků služby chráněného bydlení (viz žádost, 

která je přílohou návrhu). Dotace byla poskytnuta v rámci programu Podpora sociálních služeb pro rok 

2016. Odbor sociálních věcí doporučuje vyhovět žádosti v plném rozsahu, tedy rozhodnout o převedení 

částky 80 000,-Kč určené na mzdové náklady v rámci sociální služby „Dům Naděje Litoměřice – 

Pražská“, číslo smlouvy SOC/43/2016/35, ID 2503341 na mzdové náklady služby „Dům Naděje 

Litoměřice – Pražská“, číslo smlouvy SOC/39/2016/31, ID 6087352.  

Odbor sociálních věcí doporučuje převod těchto prostředků legislativně upravit formou dodatku ke 

smlouvě (viz příloha), který byl připraven Kanceláří starosty a tajemníka. 

RM na svém jednání 1.9.2016 doporučila ZM návrh schválit.  

 

 

Dopad do rozpočtu města: 
 

Nemá dopad do rozpočtu města. Jedná se o převody v rámci již přidělených dotací. 

 

 

Návrh na usnesení: 

 

A) ZM schvaluje převedení části poskytnuté dotace ve výši 80 000,-Kč z celkové částky 360 800,-Kč na 

sociální službu Dům Naděje Litoměřice - Pražská (ID 2503341) na sociální službu Dům Naděje 

Litoměřice – Pražská (ID 6087352). 

 

B) ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. SOC/43/2016/35 a ke smlouvě č. SOC/39/2016/31 

(viz příloha orig. zápisu) 

 

 

 

 

 

 

Podpis navrhovatele:                                                 Přijaté usnesení ZM č.:                              

 



NADĚJE IČO: 00570931 
POBOČKA LITOMĚŘICE WWW.NADEJE.CZ 
PRAŽSKÁ 992/14  
416 01 LITOMĚŘICE  

 
 
 

 

  
 Ing. Bc. Renáta Jurková 
 Vedoucí odboru SVaZ 
 MěÚ Litoměřice 
 Mírové nám. 15/7, Litoměřice
  
 
 
 
V Litoměřicích dne 16.8.2016 
 
 
Žádost o převedení částky 80 000,- Kč z dotace určené na mzdy pracovníků sociálně 
terapeutické dílny v Litoměřicích na mzdy pracovníků ve službě chráněného bydlení 
v Litoměřicích. 
 
 
Vážená paní inženýrko, 
 
obracíme se na Vás s žádostí o schválení převodu částky 80 000,- Kč z městské dotace určené 
na mzdy pracovníků Sociálně terapeutické dílny, číslo identifikátoru: 2503341 na dofinancování 
mzdových nákladů služby Chráněného bydlení, číslo identifikátoru: 6087352. 
 
Na službu Sociálně terapeutické dílny byla naší organizaci dle smlouvy č. SOC/43/2016/35 
přidělena dotace ve výši 360 800,- Kč a tím byla zajištěna povinná 10% spoluúčast. Vzhledem 
k tomu, že byla tato služba neplánovaně dofinancována následně v červenci tohoto roku 
v pátém dotačním kole kraje, máme zajištěnu dostatečnou podporu i 10% spoluúčast z dalších 
zdrojů. Finance, které jsme tímto na provoz služby obdrželi, přesahují částku vyrovnávací 
platby. Na konci roku bychom tedy byli nuceni vrátit část přidělené státní dotace zpět na kraj. 
 
Na službu Chráněného bydlení se nám přes všechnu snahu naopak nepovedlo zajistit plnou 
výši 10 % spoluúčasti a paradoxně hrozí, že část státní dotace bude krajem pokrácena o 
nenaplněnou výši spoluúčasti. Aby se podařilo udržet zajištění služby v plném rozsahu a aby 
finance zůstali ve službách v Litoměřicích, žádáme Vás o schválení převedení přidělené částky 
80 000,- Kč z dotace Sociálně terapeutické dílny na dotaci služby Chráněného bydlení v rámci 
smlouvy č. SOC/39/2016/31.  
 
 
Za projednání naší žádosti předem děkuji. 
 
S pozdravem za organizaci NADĚJE 
 
 
 
 
 
 
Bc. Aleš Slavíček 
…………………….. 
Oblastní ředitel   
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Město Litoměřice, IČ: 00263958, 
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, 412 01 

zastoupeno: místostarostou města Ing. Pavlem Grundem 

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

ze strany jedné jako poskytovatel nebo Město,  

 

a 

 

NADĚJE, IČ: 00570931 
se sídlem:  K Brance 11/19e, 155 00 Praha                                                                                                     

zastoupena: oblastním ředitelem Bc. Alešem Slavíčkem 

bankovní spojení: ČSOB a.s. 

č. účtu: 186225637/0300 

ze strany druhé jako příjemce, 

 

uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek 

 

 

DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ č. SOC/43/2016/35 O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMĚŘICE 

A 

KE SMLOUVĚ č. SOC/39/2016/31 O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMĚŘICE 

(dále jen „Dodatek“) 

 

 

 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 
 

1. Poskytovatel na základě žádosti příjemce podané podle § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.  

a v souladu s ust. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a ve smyslu usnesení 

Zastupitelstva města Litoměřice č. 49/3/2016 ze dne 21.4.2016, poskytl ze svého rozpočtu na rok 2016 

dotaci na výdaje spojené se sociální službou „Dům Naděje Litoměřice – Pražská“, identifikátor sociální 

služby 6087352, ve výši 80 750,- Kč (slovy: osmdesát tisíc sedm set padesát  korun českých) na základě 

smlouvy č. SOC/39/2016/31 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice. 

 

2. Poskytovatel na základě žádosti příjemce podané podle § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.  

a v souladu s ust. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a ve smyslu usnesení 

Zastupitelstva města Litoměřice č 49/3/2016. ze dne 21.4.2016, poskytl ze svého rozpočtu na rok 2016 

dotaci na výdaje spojené se sociální službou „Dům Naděje Litoměřice - Pražská“, identifikátor sociální 

služby 2503341, ve výši 360 800,- Kč (slovy: tři sta šedesát tisíc osm set  korun českých) na základě 

smlouvy č. SOC/43/2016/35 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice. 

 

 

Článek II. 

Změna výše poskytnutých dotací 
  

1. Poskytovatel na základě žádosti příjemce ze dne 16. 8. 2016 souhlasí s převodem nevyčerpané dotace 

na mzdové výdaje spojené se sociální službou „Dům Naděje Litoměřice - Pražská“, identifikátor 

sociální služby 2503341, ve výši 80 000,- Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých) na mzdové výdaje 

spojené se sociální službou „Dům Naděje Litoměřice – Pražská“, identifikátor sociální služby 6087352. 

 

2. Převedená část dotace ve výši 80 000,- Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých) bude využita výhradně 

na mzdové náklady související s poskytováním sociální služby „Dům Naděje Litoměřice – Pražská“, 

identifikátor sociální služby 6087352, přičemž z dotace lze hradit pouze osobní náklady pracovníků 

uvedených v § 115 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách (sociální pracovníci, pracovníci 

v sociálních službách, zdravotničtí pracovníci, pedagogičtí pracovníci, manželští a rodinní poradci a 

další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby). 
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Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž po dvou vyhotoveních obdrží 

poskytovatel a příjemce. 

 

2. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto Dodatku, a že je projevem jejich pravé a 

svobodné vůle, a že nebyl ujednán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

3. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že poskytovatel jako orgán územní samosprávy je 

povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný 

údaj v tomto Dodatku není označován za obchodní tajemství. 

 

4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu poskytovatele a příjemce. 

 

5. Ustanovení smlouvy č. SOC/39/2016/31 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice a smlouvy č. 

SOC/43/2016/35 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, 

zůstávají nadále účinné v dosavadním znění. 

 

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. 

 

 

V Litoměřicích dne:      

 

 

Za poskytovatele:      Za příjemce: 

 

 

 

 

 

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

        Ing. Pavel Grund                      Bc. Aleš Slavíček 

          místostarosta                                          oblastní ředitel                 

 



M ě s t o L i t o m ě ř i c e 
 

 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 

 
pro jednání ZM, dne:  15.09.2016 
předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta 
vypracoval: Bc. Martina Skoková, vedoucí KSaT 
 
Návrh: schválení obecně závazné vyhlášky č. 3/2016 o veřejném pořádku 
         
Odůvodnění:  
Město Litoměřice dosud nemá obecně závaznou vyhlášku řešící veřejný pořádek  
a stanovující úpravu doby nočního klidu na základě zmocnění v § 47 odst. 3 zákona  
č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Doba nočního klidu je stanovena od 22 do 6 hod. a na 
základě vyhlášky mohlo zastupitelstvo delegovat pravomoc o udělování výjimek na radu 
nebo městský úřad.  
Zákonem č. 204/2015 Sb., kterým byl novelizován zákon o přestupcích, má s účinností  
od 1. 10. 2016 obec možnost upravit dobu nočního klidu již pouze obecně závaznou 
vyhláškou, tedy pouze usnesením ZM. Od tohoto data tedy nebude možné stanovit výjimky 
ze zákazu rušení nočního klidu rozhodnutím vydaným RM nebo úřadem na základě obecně 
závazné vyhlášky. Ministerstvo vnitra rozeslalo v této souvislosti metodické doporučení  
a vzor vyhlášky, kde reagovalo nejen na novelu zákona, ale i na nález Ústavního soudu 
(Chrastava), který vyjadřuje stanovisko, že ke zkrácení či zrušení nočního klidu by mělo 
docházet jen ve výjimečných případech (tradiční slavnosti jako Silvestr, Vinobraní apod.).   
 
V navrhovaném znění obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku je tedy zmírněna 
regulace doby nočního klidu v době konání významných tradičních slavností.  
 
Dále je třeba zmínit novelu zákona č. 250/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, účinnou  
od 1.12.2015, kterou byly z působnosti KHS vyjmuty venkovní hudební produkce a hlasové 
projevy osob. Toto se týká nejen výše uvedených slavností a koncertů pod širým nebem, ale 
zejména předzahrádek restaurací, kde se také konají hudební produkce, které někteří 
občané vnímají jako rušení nočního klidu (opakované stížnosti na Kostelní náměstí, terasu  
u baru Shaker, klub Habanero). KHS tedy řeší pouze hluk z provozovny v budově, ale provoz 
ve venkovních prostorech může být omezen vyhláškou. 
Obecně závaznou vyhlášku se doporučuje přijmout také s ohledem na skutečnost, že dosud 
město nemá dobu nočního klidu vymezenou rozdílně od stanovení v zákoně o přestupcích. 
 
Obecně závaznou vyhláškou se dále navrhuje stanovit zákaz žebrání na vybraných 
veřejných prostranstvích vzhledem k možnému narušování veřejného pořádku a estetického 
vzhledu města touto činností. Navrhuje se stanovit zákaz na celém území památkové 
rezervace, na autobusovém nádraží a vlakovém nádraží Litoměřice-Město a dále je ke 
zvážení zda zákaz stanovit např. v blízkosti nákupních center.  
S přihlédnutím k obecnému prospěchu, místním zvykům a jejich povaze jsou stanoveny 
činnosti, které se za žebrání nepovažují (tzv. poslední zvonění, sbírky).  
 
Současně se z podnětu Městské policie navrhuje zrušení obecně závazné vyhlášky  
č. 1/2016, o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích,  
a to z důvodu nevymahatelnosti zákazu stanoveného touto vyhláškou. Strážníci Městské 
policie nejsou s to zjistit složení požívané tekutiny, jež je obsahem obalu drženého 
kontrolovanou osobou (např. vodka v lahvi od vody), přičemž je tato skutečnost mezi 



osobami požívajícími alkohol na veřejnosti známa a zneužívána. 
 
 
Dopad do rozpočtu města: 

 
c) nemá dopad do rozpočtu města. 
 
Návrh na usnesení:   
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016 o veřejném pořádku (vyhláška viz. 
příloha orig. zápisu)  
 

 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:   ____ 



 
 

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E 
 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, 
 

o veřejném pořádku 
  
Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 15. září 2016 usneslo vydat 

na základě § 10 písm. a), c), d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě § 47 odst. 61
  zákona č. 200/1990 

Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen 

„vyhláška“): 

 
Článek 1 

Předmět a cíl vyhlášky 
 
1) Cílem této vyhlášky je vytváření příznivých podmínek pro život ve městě, ochrana mravů 

a vytváření estetického vzhledu města, jakož i zmírnění regulace nočního klidu 
ve výjimečných případech. 

2) Předmětem této vyhlášky jsou: 
a) opatření směřujících k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 

prostřednictvím regulace žebrání, které by mohlo narušit veřejný pořádek ve městě 
nebo být v rozporu s dobrými mravy nebo estetickým vzhledem města; 

b) opatření ke zmírnění zákonné regulace ochrany nočního klidu. 
3) Ochranu nočního klidu upravuje zvláštní zákon.2 
 

Článek 2 
Zákaz žebrání na veřejném prostranství 

 
1) Zakazuje se žebrání na veřejných prostranstvích3 uvedených v Příloze této vyhlášky. 
2) Žebráním se rozumí hlasové projevy, posunky a celkové chování osob, ze kterého se lze 

důvodně domnívat, že směřuje k získání osobního daru, a to pasivní nebo aktivní formou, 
tj. např. polehávání, klečení, posedávání, postávání či popocházení na frekventovaném 
místě, vytváření gest s cílem vzbudit soucit u kolemjdoucích osob, nebo jejich oslovování 
za účelem získání hmotného daru apod. 

3) Za žebrání se nepovažuje:  
a) vybírání peněz studenty související s ukončením střední školy4 – tzv. “poslední 

zvonění“; 

                                                 
1 ve znění od 1. 10. 2016 
2 § 47 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů – ve znění od 1. 10. 

2016 (Přestupku se dopustí ten, kdo poruší noční klid.); § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve 
znění pozdějších předpisů (Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.) 

3 ustanovení § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů („všechna 
náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy 
sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru“) 

4 ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 



b) vybírání milodarů členy řeholních řádů (shromažďování finančních prostředků 
církvemi a náboženskými společnostmi registrovanými dle zvláštních právních 
předpisů5); 

c) vybírání finančních prostředků v rámci veřejné sbírky6 a sjednávání dárcovství, při 
kterém nedochází k vybírání finančních prostředků v hotovosti. 

 
Článek 3 

Výjimečné zkrácení doby nočního klidu 
 
1) Doba nočního klidu se vymezuje od 02.00 hodin do 6.00 hodin, a to v následujících 
případech: 

a) v noci z 31. prosince na 1. ledna, a to na celém území města Litoměřice, 

b) v době konání těchto tradičních slavností:  

- „Vinobraní Litoměřice“ v části obce Litoměřice – Město, 

-„Pivní slavnosti“, na Mírovém náměstí.  

2) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 1 písm. b) této obecně 
závazné vyhlášky bude zveřejněna Městským úřadem Litoměřice na úřední desce minimálně 
5 dnů před datem konání.  

 
Článek 4 

Zrušovací ustanovení 
 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o zákazu požívání alkoholických nápojů  
na vybraných veřejných prostranstvích, ze dne 11. 2. 2016.  

 
Článek 5 
Účinnost 

  
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
  
 
 

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

Mgr. Karel Krejza 
1. místostarosta 

Mgr. Ladislav Chlupáč 
starosta 

  
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: ............... 2016 
Sejmuto z úřední desky dne:  ............... 2016 

                                                 
5 zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností 

a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů 
6 zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), 

ve znění pozdějších předpisů 
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M   Ě   S   T   S   K   Ý        Ú   Ř   A   D         V        L   I   T   O   M   Ě   Ř   I   C   Í   C   H 

 
 
 

N  Á  V  R  H     D  O     ZM 
 
 
 

pro jednání ZM,  dne :       15. září 2016 
 
předkládá :              Mgr. Ladislav Chlupáč 
 
  
 
 
 
 
 
 
Návrh:   Zápis z likvidační komise 
 

 

Likvidační komise předkládá návrh na odpis a vyřazení uvedených položek z účetní 
evidence ( zápis komise ze dne 24. srpna 2016 viz příloha orig. zápisu ). 

 

 

 
 
 
 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města  schvaluje na návrh likvidační komise dle zápisu ze dne 24. 8. 2016 
odpis a vyřazení uvedených položek z účetní evidence (zápis komise viz příloha orig. zápisu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                          
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 

Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

( komise likvidační ) 

 

konané dne 24. 8. 2016 od 13,oo hod. v budově Městského úřadu Litoměřice, kancelář správního odboru 
č. 5, Mírové náměstí 245 / 8       

 

 

Přítomni: 

 PhDr. Jan Štíbr 

 Václav Knotek 

 Lukas Wünsch 

 ing. Zdeněk Bezděka 

 Bc. Martin Fadler  
 

 

Omluven:             / 

 

Jednání řídil:     Lukas Wünsch, předseda komise 

 

 

Zapisovatel: Jana Kühnová 

 

 

Program: 

1.- 8.   návrhy na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci 
 
 
 
 
 
 

 

Konec jednání:   13,54 hod. 

 

 

Termín příštího jednání: dle potřeby 

 

  

 
 
 



 
Zápis č. 1 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci /útvar strategického 
plánování a udržitelnosti 
 
- vyřazení dvou poškozených rollerů a červeného stanu -  návrhy na vyřazení viz. příloha orig. zápisu. 

    celkem za  14.285,- Kč  
pro 5    proti 0 zdrželo se 0 
Členové komise s předloženým návrhem souhlasí a doporučují RM jeho zařazení do programu jednání 
ZM dne 15.9.2016. 
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady 
o provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky. 
 
 
 
 
 
Zápis č. 2 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / odbor životního 
prostředí 
 
- vyřazení 40 ks betonových košů (rok pořízení 2005), které jsou omlácené, u mnohých vyčnívají ocelové 
armatury a část je  rozbitých a poničených vandaly  - namátková fotodokumentace viz příloha orig. 
zápisu. 
    celkem za  88.000,-- Kč 
pro 5    proti 0 zdrželo se 0 
Členové komise souhlasí s předloženým návrhem a doporučují RM jeho zařazení do programu jednání 
ZM dne 15.9.2016.  
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady 
o provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky. 
 
 
 
 
 
Zápis č. 3 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / hájovna - Varhošť 
 
- vyřazení motorové pily H 560 XP (rok pořízení 2012) – značně opotřebovaná, oprava nákladná  
( odborný posudek viz příloha orig. zápisu ) 
   celkem za 14.992,-- Kč 
pro  5   proti 0 zdrželo se 0 
Členové komise souhlasí s předloženým návrhem a doporučují RM jeho zařazení do programu jednání 
ZM dne 15.9.2016.   
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena zápisem o předání k fyzické likvidaci nebo dokladem  
o provedení likvidace přes odbornou firmu /ekologicky/.  
 
 
 
 
Zápis č. 4. - návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci  / OÚR – Zahrada Čech 
s.r.o. 
 
- vyřazení stolů a prosklených pultů, psacího stroje Optima, ventilátoru Talax, skříně ( vše pořízeno před 
1.1.2004 ) – majetek zchátralý, nepoužitelný nebo nefunkční, opravy se nevyplatí. 

celkem za 38.272,- Kč 
pro  5 proti 0 zdrželo se 0 
Členové komise s předloženým návrhem souhlasí a doporučují RM jeho zařazení do programu jednání 
ZM dne 15.9.2016. 
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady 
o provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky. 
 
 



Zápis č. 5 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / oddělení správy 
nemovitostí 
 
- vyřazení varné konvice Goddes z důvodu vypálené vyhřívací spirály ( rok pořízení 2008 ) 
          celkem za  996,-- Kč 
pro  5   proti 0 zdrželo se 0 
Členové komise souhlasí s předloženým návrhem a doporučují RM jeho zařazení do programu jednání 
ZM dne 15.9.2016.  
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady 
o provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky. 
 
 
 
 
Zápis č. 6 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / odbor soc. věcí a 
zdravotnictví 
 
dle seznamu a)   dílna:         pila Narex   ( zařazeno k 1.1.2005 )        celkem za  3.290,- Kč 
- nákladná oprava (odborný posudek viz orig. zápisu) 
 
dle seznamu b)   Domov pro matky s dětmi:    stůl ( zařazeno k 1.1.2006 )       celkem za  1.554,- Kč 
- rozbitý, nepoužitelný 
 
dle seznamu c)   Domov pro seniory:    tiskárny Canon, vozík, židle, paraván, kalkulačka, závěsy, vařič, 
věšák, křesla, myčka podložních mís Ninjo..               
- majetek rozbitý, opotřebovaný, poškozený, nábytek rozpadající, závěsy oprané, křesla potrhaná, vařič a 
kalkulačka nefunkční  ( zařazeno v letech 2005 - 2009 ) - posouzení viz. orig. zápisu 
- tiskárny Canon ( zařazeno k 3.12.2009 ) jsou zastaralé, jejich oprava je neekonomická – odborný 
posudek viz příloha orig. zápisu ) 
- myčka podložních mís a močových lahví Ecomat Ninjo ( poř. cena 215.216,-Kč, zařazeno 2009 ) – 
nefunkční, neopravitelná, nesplňuje podmínky bezpečného a hygienického provozu – odborný posudek 
viz příloha orig. zápisu )           celkem za  
303.439,- Kč 
 
pro  5 proti 0 zdrželo se 0 
Členové komise s předloženým návrhem souhlasí a doporučují RM jeho zařazení do programu jednání 
ZM dne 15.9.2016. 
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady 
o provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky. 
 
 
 
Zápis č. 7 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / správní odbor + IT 
 
a) vyřazení židlí, stolů, varných konvic, kola, záznamníku, lednice, příruční pokladny, fotoaparátu, 
psacího stoje Consulta, akuvrtačky, dataprojektoru, trouby mikrovlnné, kamery, odkládacího pultu… 
- vyřazení starého, nefunkčního, opotřebovaného či poškozeného drobného hmotného majetku, 
nedostupné náhradní díly ( na elektrospotřebiče posudek – viz. příloha orig. zápisu ) zařazeno 
do evidence majetku v letech 1969 – 2012.      
   celkem za  165.158,- Kč 
  
b) vyřazení záložních zdrojů, monitorů, notebooků a UPS BlackOutBuster ( z let 2005 – 2007 ) 
- je nepoužitelné, funkčně zastaralé a opravy nerentabilní ( odborné posouzení HW viz. příloha orig. 
zápisu ) 

    celkem za  100.283,- Kč 
            
pro  5 proti 0 zdrželo se 0 
Členové komise souhlasí s předloženým návrhem na vyřazení majetku z účetní evidence a doporučují 
RM jeho zařazení do programu jednání ZM dne 15.9.2016. 
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady o 



provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky.  
Zápis č. 8 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / odbor územního rozvoje  
 
dle seznamu a)  
40 ks odpadkových košů  ( z let 2005 – 2010 ) 
 - uvedený majetek rozbitý a nefunkční, již nepoužitelný, část byla poničena vandaly, posouzení stavu viz. 
příloha orig. zápisu a namátková fotodokumentace. 
   celkem za  102.298,-- Kč 
  
 
dle seznamu b) 
staré vybavení dětských hřišť – houpačky, otočné i pevné zeměkoule, betonové průlezky, sedačkové 
kolotoče,.. ( vše pořízeno před rokem 1989 ) 
- nepoužitelné – vyřazeno na základě nařízení vlády a norem – herní prvky nesplňovaly bezpečnostní 
předpisy, vyjádření viz. příloha orig. zápisu        
            
                   celkem za  282.689,-- Kč 
 
                        
pro  5  proti 0 zdrželo se 0 
Členové komise s předloženým návrhem na vyřazení majetku z evidence souhlasí a doporučují RM jeho 
zařazení do programu jednání ZM dne 15.9.2016. 
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady  
o provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky. 
 
 
 
 
Za likvidační komisi: 
 
 
Lukas Wünsch  ………………………..…….. 
 
 
PhDr. Jan Štíbr   ………………....……..…….. 
 
 
Václav Knotek  ……………………………….. 
 
 
Ing. Zdeněk Bezděka ……………………………….. 
 
 
 
Bc. Martin Fadler  …………………………………   …………………………. 
 
         Mgr. Ladislav Chlupáč 
         starosta města 
 
 
 
 
Zapsala: Jana Kühnová 
 
  



 

M   Ě   S   T   O        L   I   T   O   M   Ě   Ř   I   C  E 
 
 

N  Á  V  R  H     D  O     Z  M 
 
 
pro jednání ZM dne: 15. 9. 2016 
předkládá: Mgr. Ladislav CHLUPÁČ, starosta města, zpracoval Miroslav Letafka, referent útvaru obrany a 
krizového řízení 
 
 
Smlouva o zajišt ění úkol ů na úseku požární ochrany z řízením spole čné jednotky požární ochrany mezi 
Městem Litom ěřice a Obcí Mi řejovice (jednotka sboru dobrovolných hasi čů Města Litom ěřice, e. č. 423100) 
 
 
Návrh: 
Na základě žádosti starostky Obce Miřejovice paní Zdeňky VODOLANOVÉ doporučení zastupitelstvu města 
schválit smlouvu o zajištění úkolů na úseku požární ochrany zřízením společné jednotky požární ochrany mezi 
Městem Litoměřice a Obcí Miřejovice. RM doporučuje návrh smlouvy schválit (usnesení 437/16/2016 z 11. 8. 
2016). 
 
 
Odůvodn ění: 
Každá obec by podle zákona 133/1985 Sb. měla zřídit a spravovat jednotku sboru dobrovolných hasičů. V případě, 
že obec toto není schopna zabezpečit, může namísto vlastní jednotky požární ochrany zajistit plnění úkolů této 
jednotky na základě smlouvy mezi sebou nebo zřízením společné jednotky požární ochrany. 
Obce, které nezřídí jednotku požární ochrany, jsou povinny přispívat na společnou jednotku jiné obci, jejíž jednotka 
požární ochrany je předurčena požárním poplachovým plánem kraje pro uvedenou obec jako první. 
Podle požárního poplachového plánu zasahuje v katastru Obce Miřejovice jako první JSDH Litoměřice. 
Po projednání se starostou Města Litoměřice, starostkou Obce Miřejovice, velitelem jednotky sboru dobrovolných 
hasičů a schválení radou města doporučeno smlouvu uzavřít za příspěvek 15.000,- Kč ročně, starostka Obce 
Miřejovice vyslovila s příspěvkem 15.000,- Kč za jeden rok předběžný souhlas. 
Smlouva podléhá schválení: 

1. zastupitelstva Města Litoměřice 
2. zastupitelstva Obce Miřejovice 
3. souhlasu HZS Ústeckého kraje 

Smlouva se navrhuje uzavřít s účinností od 1. 1. 2017 na dobu neurčitou. 
 
 
Dopad do rozpo čtu m ěsta:  
15.000,- Kč příjem do rozpočtu města pro potřeby JSDH, na druhou stranu v případě zásahu JSDH Litoměřice není 
možno čerpat prostředky účelové neinvestiční dotace na úhradu nákladů při zásahu JSDH Litoměřice v katastru 
Obce Miřejovice. 
 
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje  smlouvu o zajištění úkolů na úseku požární ochrany zřízením společné jednotky požární ochrany 
(jednotka sboru dobrovolných hasičů Města Litoměřice, e. č. 423100) mezi Městem Litoměřice, IČO 00263958, 
zastoupené starostou města Mgr. Ladislavem CHLUPÁČEM a Obcí Miřejovice, IČO 46769463, zastoupené 
starostkou obce Zdeňkou VODOLANOVOU s finančním příspěvkem 15.000,- Kč ročně (viz příloha orig. zápisu). 



Smlouva o zajišt ění pln ění úkol ů na úseku požární ochrany 
zřízením spole čné jednotky požární ochrany mezi M ěstem 

Litom ěřice a Obcí Mi řejovice 
 
na základě usnesení zastupitelstva Města Litoměřice ze dne …….. č. ……… , usnesení 
zastupitelstva Obce Miřejovice ze dne …….. č. ……… a na základě souhlasu Hasičského 
záchranného sboru Ústeckého kraje se zřízením společné jednotky požární ochrany ze dne 
……., č. ……..,  dnešního dne, měsíce a roku uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto 
 
Smlouvu o zajišt ění pln ění úkol ů na úseku požární ochrany z řízením spole čné 
jednotky požární ochrany  
uzavřenou dle ustanovení § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) v souladu s ustanovením § 69a zákona 
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), 
a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000, o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mezi: 
 
Město Litom ěřice 
Sídlo: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČ: 00263958 
DIČ: CZ00263958 
zastoupená starostou města Mgr. Ladislav CHLUPÁČ 
bankovní spojení: Komerční banka Litoměřice, č. ú.: 1524471/0100 
tel./fax: 416916111 / 416 916 211 
kontaktní osoba: Miroslav LETAFKA 
(dále jen „Město Litoměřice“) 
 
a 
 
Obec Mi řejovice 
Sídlo: Miřejovice č. p. 13, 412 01 Litoměřice 
IČ: 46769463 
DIČ: --- 
zastoupená starostou obce Zdeňka VODOLANOVÁ 
bankovní spojení: ČSOB Litoměřice , č. ú.: 1263275/0300 
tel./fax: 416742404 / - 
kontaktní osoba: Zdeňka VODOLANOVÁ 
(dále jen „Obec Miřejovice“) 
 

Preambule 
S ohledem na to, že smluvní strany jsou povinny dle příslušných ustanovení zákona o PO 
zřídit jednotku požární ochrany, a vzhledem k tomu, že Obec Miřejovice nemá zřízenou 
jednotku požární ochrany, uzavírají proto smluvní strany tuto smlouvu, a to za účelem zřízení 
společné jednotky požární ochrany ve smyslu ustanovení § 69a zákona o PO. 
 
 
 



I.  
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je zřízení společné jednotky požární ochrany a plnění úkolů 
na úseku požární ochrany. 

2. Jednotka požární ochrany (jednotka sboru dobrovolných hasičů) Města Litoměřice (e. č. 
423100) bude po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy zabezpečovat činnost jednotky 
požární ochrany Obce Miřejovice, a to v katastrálním území Obce Miřejovice, a bude tedy 
ve smyslu výše uvedených zákonných ustanovení společnou jednotkou požární ochrany. 

3. Společná jednotka požární ochrany bude zřízena a začne plnit úkoly dle této smlouvy a 
zákonných předpisů s účinností ode dne 1. 1. 2017. 
 

II.  
Plnění úkol ů, podrobnosti jejich zabezpe čení 

1. Společná jednotka požární ochrany bude plnit úkoly podle §70 odst. 1 zákona o PO.   
2. Společná jednotka požární ochrany bude plnit zejména tyto základní úkoly: 

• provádí zásah na katastrálním území Obce Miřejovice dle příslušné dokumentace 
požární ochrany a platných právních předpisů nebo při soustředění a nasazování sil 
a prostředků, 

• o provedeném zásahu neprodleně informuje Obec Miřejovice, 
• neprodleně podává zprávy o svém výjezdu a zásahu krajskému operačnímu 

a informačnímu středisku (KOPIS) Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, 
• provádí záchranné a likvidační práce při mimořádných událostech a živelních 

pohromách. 
3. K plnění těchto úkolů bude jednotka využívat majetku ve vlastnictví Města Litoměřice. 
4. Obec Miřejovice ke dni podpisu smlouvy předá Městu Litoměřice k plnění úkolů potřebnou 

dokumentaci požární ochrany a dále zabezpečí její pravidelnou aktualizaci tak, aby byla 
v souladu se skutečným stavem. Jedná se zejména o: 
• požární řád obce, 
• mapu katastrálního území s čísly popisnými a orientačními u budov a vyznačenými 

produktovody, 
• seznam zdrojů vody pro hašení požárů, 
• dokumentaci zdolávání požáru, 
• kontaktní údaje na vedení Obce Miřejovice. 

5. Obec Miřejovice ve svém katastrálním území umožní min. 1x ročně vyžádanou fyzickou 
kontrolu obce (příjezdové cesty k místům a k objektům se zvýšeným požárním 
nebezpečím a stavu vodních zdrojů v obci). Dále souhlasí s prováděním plánovaných 
cvičení složek IZS na místech se zvýšeným požárním nebezpečím (po vzájemné dohodě 
obou stran). 

6. Činnost a akceschopnost společné jednotky požární ochrany v organizačním řízení bude 
zabezpečovat Město Litoměřice. 
 

III.  
Finanční zabezpečení 

1. Obec Miřejovice bude Městu Litoměřice přispívat na činnost společné jednotky částkou 
stanovenou v souladu s ustanovením § 69a odst. 4 zákona o PO ve výši potřebné 
pro zajištění akceschopnosti jednoho požárního družstva o sníženém početním stavu.  

2. Tato částka je stanovena na 15.000,- Kč (slovy patnáct tisíc korun) za kalendářní rok 
s tím, že bude hrazena jednorázovou platbou za 12 měsíců. 



3. Úhrada této částky bude provedena bezhotovostní formou na bankovní účet Města 
Litoměřice. Obě smluvní strany se dohodly, že peněžní závazek je splněn dnem, kdy je 
částka odepsána z účtu Obce Miřejovice. 

4. V případě, že smlouva nebude platná a účinná po celých 12 měsíců v kalendářním roce, 
bude plnění odpovídat poměrné části odpovídající počtu měsíců. 

5. Zbývající náklady na činnost jednotky budou hrazeny Městem Litoměřice. 
6. Příspěvek na činnost společné jednotky bude splatný k 31. květnu daného roku 

a v případě ukončení platnosti smlouvy k datu ukončení platnosti smlouvy na číslo účtu 
9005-1524471/0100, variabilní symbol 2301. 
 

IV.  
Zánik smlouvy 

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
2. V případě neplnění smluvních závazků kteroukoliv smluvní stranou, ale rovněž i bez 

tohoto důvodu, může být smlouva oboustranně ukončena její písemnou výpovědí 
doručenou druhé smluvní straně s tím, že výpovědní lhůta je šest měsíců a počíná běžet 
ode dne doručení druhé smluvní straně. V případě pochybností ohledně dne doručení 
platí, že výpověď byla doručena třetí den ode dne odeslání. 
 

V.  
Závěrečná ustanovení 

1. Vše ostatní, co není uvedeno v této smlouvě, se řídí na základě dohody smluvních stran 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. 

2. Subjektem udělujícím předchozí souhlas je v souladu s § 69a odst. 3 zákona o PO 
hasičský záchranný sbor kraje, tedy pro obce ležící na území Ústeckého kraje je 
to Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje. 

3. Jakákoliv změna, doplnění či úkon vedoucí ke zrušení této smlouvy musí mít písemnou 
formu a být oznámeno schvalujícímu orgánu. 

4. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá 
strana obdrží po jednom vyhotovení, třetí je určen pro Hasičský záchranný sbor 
Ústeckého kraje. 

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 
• Usnesení zastupitelstva Města Litoměřice ze dne …….. č. ……… 
• Usnesení zastupitelstva Obce Miřejovice ze dne …….. č. ……… 
• Souhlas Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje se zřízením společné 

jednotky požární ochrany ze dne ……., č. …….., 
6. Smlouva je platná a účinná po podpisu oběma smluvními stranami dnem jejího podpisu 

schvalujícím orgánem. 
7. Smluvní strany prohlašují, že před podpisem tuto smlouvu řádně projednaly a přečetly, 

že je sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli pod 
nátlakem, v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují svoje 
vlastnoruční podpisy. 

 
V Litoměřicích dne……………… 
 
 
   …………………………………………              ………………………………………… 
                 za Město Litoměřice                                       za Obec Miřejovice 
 starosta města Mgr. Ladislav CHLUPÁČ     starostka obce Zdeňka VODOLANOVÁ 



VÝPOČET NÁHRADY

rozpočet JSDH na rok 2014 1 084 000 Kč

rozpočet JSDH na rok 2015 1 094 000 Kč

rozpočet JSDH na rok 2016 1 563 000 Kč

průměrný rozpočet za poslední 3 roky 1 247 000 Kč

počet obyvatel z evidence ke dni 15. 6. 2016:

Litoměřice 23 677

Miřejovice 207

výpočet náhrady:

Ltm dávají v průměru na 1 obyvatele za rok 52,67 Kč

přepočet na počet obyvatel Miřejovic 10 902,10 Kč

minimální zaokrouhlená náhrada

pro případnou smlouvu

v případě podepsání smlouvy Město Litoměřice přichází o účelovou neinvestiční dotaci při

zásahu v katastru Obce Miřejovice (náhrady mzdy členům JSDH, náhrady pohonných hmot, atd.) 

vzhledem k tomu, že uzavřenou smlouvou se rozšiřuje pro tyto účely katastr Města Litoměřice

o katastr Obce Miřejovice není možné z těchto důvodů účelovou neinvestiční dotaci při zásahu

v katastru Obce Miřejovice využít, tuto je možno využít pouze při zásazích mimo území

katastru obce, kde je JSDH zřizována

navržená náhrada za 1 rok 15 000 Kč

11 000 Kč



 

M   Ě   S   T   O        L   I   T   O   M   Ě   Ř   I   C  E 
 
 

N  Á  V  R  H     D  O     Z  M 
 
 
pro jednání ZM dne: 15. 9. 2016 
předkládá: Mgr. Ladislav CHLUPÁČ, starosta města, zpracoval Miroslav Letafka, referent útvaru obrany a 
krizového řízení 
 
 
Smlouva o zajišt ění úkol ů na úseku požární ochrany z řízením spole čné jednotky požární ochrany mezi 
Městem Litom ěřice a Obcí Žalhostice (jednotka sboru dobrovolných hasi čů Města Litom ěřice, e. č. 423100) 
 
 
Návrh: 
Na základě žádosti starostky Obce Žalhostice paní Stanislavy HANKOVÉ doporučení zastupitelstvu města schválit 
smlouvu o zajištění úkolů na úseku požární ochrany zřízením společné jednotky požární ochrany mezi Městem 
Litoměřice a Obcí Žalhostice. RM doporučuje návrh smlouvy schválit (usnesení 525/17/2016 z 1. 9. 2016). 
 
 
Odůvodn ění: 
Každá obec by podle zákona 133/1985 Sb. měla zřídit a spravovat jednotku sboru dobrovolných hasičů. V případě, 
že obec toto není schopna zabezpečit, může namísto vlastní jednotky požární ochrany zajistit plnění úkolů této 
jednotky na základě smlouvy mezi sebou nebo zřízením společné jednotky požární ochrany. 
Obce, které nezřídí jednotku požární ochrany, jsou povinny přispívat na společnou jednotku jiné obci, jejíž jednotka 
požární ochrany je předurčena požárním poplachovým plánem kraje pro uvedenou obec jako první. 
Podle požárního poplachového plánu zasahuje v katastru Obce Žalhostice jako první JSDH Litoměřice. 
Po projednání se starostou Města Litoměřice, starostkou Obce Žalhostice, velitelem jednotky sboru dobrovolných 
hasičů a schválení radou města doporučeno smlouvu uzavřít za příspěvek 32.000,- Kč ročně, starostka Obce 
Žalhostice vyslovila s příspěvkem 32.000,- Kč za jeden rok předběžný souhlas. 
Smlouva podléhá schválení: 

1. zastupitelstva Města Litoměřice 
2. zastupitelstva Obce Žalhostice 
3. souhlasu HZS Ústeckého kraje 

Smlouva se navrhuje uzavřít s účinností od 1. 1. 2017 na dobu neurčitou. 
 
 
Dopad do rozpo čtu m ěsta:  
32.000,- Kč příjem do rozpočtu města pro potřeby JSDH, na druhou stranu v případě zásahu JSDH Litoměřice není 
možno čerpat prostředky účelové neinvestiční dotace na úhradu nákladů při zásahu JSDH Litoměřice v katastru 
Obce Žalhostice. 
 
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje  smlouvu o zajištění úkolů na úseku požární ochrany zřízením společné jednotky požární ochrany 
(jednotka sboru dobrovolných hasičů Města Litoměřice, e. č. 423100) mezi Městem Litoměřice, IČO 00263958, 
zastoupené starostou města Mgr. Ladislavem CHLUPÁČEM a Obcí Žalhostice, IČO 00264709, zastoupené 
starostkou obce Stanislavou HANKOVOU s finančním příspěvkem 32.000,- Kč ročně (viz příloha orig. zápisu). 
 



Smlouva o zajišt ění pln ění úkol ů na úseku požární ochrany 
zřízením spole čné jednotky požární ochrany mezi M ěstem 

Litom ěřice a Obcí Žalhostice 
 
na základě usnesení zastupitelstva Města Litoměřice ze dne …….. č. ……… , usnesení 
zastupitelstva Obce Žalhostice ze dne …….. č. ……… a na základě souhlasu Hasičského 
záchranného sboru Ústeckého kraje se zřízením společné jednotky požární ochrany ze dne 
……., č. ……..,  dnešního dne, měsíce a roku uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto 
 
Smlouvu o zajišt ění pln ění úkol ů na úseku požární ochrany z řízením spole čné 
jednotky požární ochrany  
uzavřenou dle ustanovení § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) v souladu s ustanovením § 69a zákona 
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), 
a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000, o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mezi: 
 
Město Litom ěřice 
Sídlo: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČ: 00263958 
DIČ: CZ00263958 
zastoupená starostou města Mgr. Ladislav CHLUPÁČ 
bankovní spojení: Komerční banka Litoměřice, č. ú.: 1524471/0100 
tel./fax: 416916111 / 416 916 211 
kontaktní osoba: Miroslav LETAFKA 
(dále jen „Město Litoměřice“) 
 
a 
 
Obec Žalhostice 
Sídlo: Žalhostice č. p. 120, 411 01 Žalhostice 
IČ: 00264709 
DIČ: --- 
zastoupená starostou obce Stanislava HANKOVÁ 
bankovní spojení: Komerční banka Litoměřice, č. ú.: 2623471/0100 
tel./fax: 416737052 / - 
kontaktní osoba: Stanislava HANKOVÁ 
(dále jen „Obec Žalhostice“) 
 

Preambule 
S ohledem na to, že smluvní strany jsou povinny dle příslušných ustanovení zákona o PO 
zřídit jednotku požární ochrany, a vzhledem k tomu, že Obec Žalhostice nemá zřízenou 
jednotku požární ochrany, uzavírají proto smluvní strany tuto smlouvu, a to za účelem zřízení 
společné jednotky požární ochrany ve smyslu ustanovení § 69a zákona o PO. 
 
 
 



I.  
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je zřízení společné jednotky požární ochrany a plnění úkolů 
na úseku požární ochrany. 

2. Jednotka požární ochrany (jednotka sboru dobrovolných hasičů) Města Litoměřice (e. č. 
423100) bude po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy zabezpečovat činnost jednotky 
požární ochrany Obce Žalhostice, a to v katastrálním území Obce Žalhostice, a bude tedy 
ve smyslu výše uvedených zákonných ustanovení společnou jednotkou požární ochrany. 

3. Společná jednotka požární ochrany bude zřízena a začne plnit úkoly dle této smlouvy a 
zákonných předpisů s účinností ode dne 1. 1. 2017. 
 

II.  
Plnění úkol ů, podrobnosti jejich zabezpe čení 

1. Společná jednotka požární ochrany bude plnit úkoly podle §70 odst. 1 zákona o PO.   
2. Společná jednotka požární ochrany bude plnit zejména tyto základní úkoly: 

• provádí zásah na katastrálním území Obce Žalhostice dle příslušné dokumentace 
požární ochrany a platných právních předpisů nebo při soustředění a nasazování sil 
a prostředků, 

• o provedeném zásahu neprodleně informuje Obec Žalhostice, 
• neprodleně podává zprávy o svém výjezdu a zásahu krajskému operačnímu 

a informačnímu středisku (KOPIS) Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, 
• provádí záchranné a likvidační práce při mimořádných událostech a živelních 

pohromách. 
3. K plnění těchto úkolů bude jednotka využívat majetku ve vlastnictví Města Litoměřice. 
4. Obec Žalhostice ke dni podpisu smlouvy předá Městu Litoměřice k plnění úkolů potřebnou 

dokumentaci požární ochrany a dále zabezpečí její pravidelnou aktualizaci tak, aby byla 
v souladu se skutečným stavem. Jedná se zejména o: 
• požární řád obce, 
• mapu katastrálního území s čísly popisnými a orientačními u budov a vyznačenými 

produktovody, 
• seznam zdrojů vody pro hašení požárů, 
• dokumentaci zdolávání požáru, 
• kontaktní údaje na vedení Obce Žalhostice. 

5. Obec Žalhostice ve svém katastrálním území umožní min. 1x ročně vyžádanou fyzickou 
kontrolu obce (příjezdové cesty k místům a k objektům se zvýšeným požárním 
nebezpečím a stavu vodních zdrojů v obci). Dále souhlasí s prováděním plánovaných 
cvičení složek IZS na místech se zvýšeným požárním nebezpečím (po vzájemné dohodě 
obou stran). 

6. Činnost a akceschopnost společné jednotky požární ochrany v organizačním řízení bude 
zabezpečovat Město Litoměřice. 
 

III.  
Finanční zabezpečení 

1. Obec Žalhostice bude Městu Litoměřice přispívat na činnost společné jednotky částkou 
stanovenou v souladu s ustanovením § 69a odst. 4 zákona o PO ve výši potřebné 
pro zajištění akceschopnosti jednoho požárního družstva o sníženém početním stavu.  

2. Tato částka je stanovena na 32.000,- Kč (slovy třicet dva tisíc korun) za kalendářní rok 
s tím, že bude hrazena jednorázovou platbou za 12 měsíců. 



3. Úhrada této částky bude provedena bezhotovostní formou na bankovní účet Města 
Litoměřice. Obě smluvní strany se dohodly, že peněžní závazek je splněn dnem, kdy je 
částka odepsána z účtu Obce Žalhostice. 

4. V případě, že smlouva nebude platná a účinná po celých 12 měsíců v kalendářním roce, 
bude plnění odpovídat poměrné části odpovídající počtu měsíců. 

5. Zbývající náklady na činnost jednotky budou hrazeny Městem Litoměřice. 
6. Příspěvek na činnost společné jednotky bude splatný k 31. květnu daného roku 

a v případě ukončení platnosti smlouvy k datu ukončení platnosti smlouvy na číslo účtu 
9005-1524471/0100, variabilní symbol 2301. 
 

IV.  
Zánik smlouvy 

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
2. V případě neplnění smluvních závazků kteroukoliv smluvní stranou, ale rovněž i bez 

tohoto důvodu, může být smlouva oboustranně ukončena její písemnou výpovědí 
doručenou druhé smluvní straně s tím, že výpovědní lhůta je šest měsíců a počíná běžet 
ode dne doručení druhé smluvní straně. V případě pochybností ohledně dne doručení 
platí, že výpověď byla doručena třetí den ode dne odeslání. 
 

V.  
Závěrečná ustanovení 

1. Vše ostatní, co není uvedeno v této smlouvě, se řídí na základě dohody smluvních stran 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. 

2. Subjektem udělujícím předchozí souhlas je v souladu s § 69a odst. 3 zákona o PO 
hasičský záchranný sbor kraje, tedy pro obce ležící na území Ústeckého kraje je 
to Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje. 

3. Jakákoliv změna, doplnění či úkon vedoucí ke zrušení této smlouvy musí mít písemnou 
formu a být oznámeno schvalujícímu orgánu. 

4. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá 
strana obdrží po jednom vyhotovení, třetí je určen pro Hasičský záchranný sbor 
Ústeckého kraje. 

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 
• Usnesení zastupitelstva Města Litoměřice ze dne …….. č. ……… 
• Usnesení zastupitelstva Obce Žalhostice ze dne …….. č. ……… 
• Souhlas Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje se zřízením společné 

jednotky požární ochrany ze dne ……., č. …….., 
6. Smlouva je platná a účinná po podpisu oběma smluvními stranami dnem jejího podpisu 

schvalujícím orgánem. 
7. Smluvní strany prohlašují, že před podpisem tuto smlouvu řádně projednaly a přečetly, 

že je sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli pod 
nátlakem, v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují svoje 
vlastnoruční podpisy. 

 
V Litoměřicích dne……………… 
 
 
   …………………………………………              ………………………………………… 
                 za Město Litoměřice                                       za Obec Žalhostice 
 starosta města Mgr. Ladislav CHLUPÁČ        starostka obce Stanislava HANKOVÁ 



VÝPOČET NÁHRADY

rozpočet JSDH na rok 2014 1 084 000 Kč

rozpočet JSDH na rok 2015 1 094 000 Kč

rozpočet JSDH na rok 2016 1 563 000 Kč

průměrný rozpočet za poslední 3 roky 1 247 000 Kč

počet obyvatel z evidence ke dni 18. 8. 2016:

Litoměřice 23 646

Žalhostice 522

výpočet náhrady:

Ltm dávají v průměru na 1 obyvatele za rok 52,74 Kč

přepočet na počet obyvatel Žalhostic 27 528,29 Kč

minimální zaokrouhlená náhrada

pro případnou smlouvu

v případě podepsání smlouvy Město Litoměřice přichází o účelovou neinvestiční dotaci při

zásahu v katastru Obce Žalhostice (náhrady mzdy členům JSDH, náhrady pohonných hmot, atd.) 

vzhledem k tomu, že uzavřenou smlouvou se rozšiřuje pro tyto účely katastr Města Litoměřice

o katastr Obce Žalhostice není možné z těchto důvodů účelovou neinvestiční dotaci při zásahu

v katastru Obce Žalhostice využít, tuto je možno využít pouze při zásazích mimo území

katastru obce, kde je JSDH zřizována

navržená náhrada za 1 rok 32 000 Kč

28 000 Kč



Návrh usnesení Zastupitelstva města Litoměřice 
pro zasedání ZM dne : 15.9. 2016  
zpracovatel a předkladatel : hnutí ANO 2011 Litoměřice, zastupitel Ing. Petr Urbánek  
Název materiálu: 
Uveřejňování výzev k podání nabídky při zadávání veřejných zakázek   
Odůvodnění: 
Zadávání veřejných zakázek nad 2 mil.Kč bez DPH (u stavebních prací nad 6 mil.Kč bez DPH) se řídí 
ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Ten stanoví zadavateli povinnost, aby 
kromě zaslání výzvy k podání nabídek vybraným dodavatelům uveřejnil tuto výzvu také na profilu 
zadavatele, a to po celou dobu trvání lhůty pro podávání nabídek. Současně je zadavatel povinen přijmout 
a hodnotit nabídku dodavatele, který nebyl k podání nabídky zadavatelem přímo vyzván.  
Zadávání veřejných zákazek malého rozsahu (VZMR) se řídí příkazem starosty města a tajemníka MěÚ 
Litoměřice č. 3/2015 o zadávání veřejných zakázek. Dle tohoto příkazu jsou všechny veřejné zakázky :  
1. do 200 tis.Kč bez DPH realizovány bez výběrového řízení, a to zasláním objednávky či smlouvy 

jednomu vybranému dodavateli 
pozn.: u VZMR jejichž hodnota nepřesahuje 50 tis.Kč bez DPH je možný přímý nákup v obchodě bez 
objednávky či písemné smlouvy   

2. od 200 do 500 tis.Kč bez DPH (u stavebních prací do 1,5 mil.Kč bez DPH) realizovány neveřejnou 
výzvou k podání nabídek minimálně od 3 vybraných dodavatelů 

3. od 500 tis. do 2 mil.Kč bez DPH (u stavebních prací od 1,5 do 6 mil.Kč bez DPH) realizovány 
neveřejnou výzvou k podání nabídek minimálně od 3 vybraných dodavatelů nebo uveřejněním výzvy 
k podání nabídky   

V letošním roce realizované výběrové řízení na vybudování silnice a dešťové 
kanalizace v ulici Akátová jednoznačně prokázalo, že využíváním neveřejných výzev 
k podání nabídek od pouhých 3 vybraných dodavatelů dochází k neúčelnému 
plýtvání finančních prostředků z rozpočtu Města Litoměřice. Zastupitelstvem 
původně schválený rozpočet na tuto akci byl 4,5 milionu Kč, přičemž vysoutěžená 
cena dosáhla částky 5,6 milionu Kč. V neveřejné výzvě k podání nabídek byly 
osloveny pouze 3 firmy. Vítězná zahradnická firma, vlastněná sousedem 
místostarosty, dokonce ani nemá dostatečné vlastní stavební kapacity, jelikož stavbu 
ve skutečnosti realizuje, jako subdodavatel, druhá z oslovených firem (viz fotografie 
v příloze), jejíž předložená nabídka na částku 3,6 milionu Kč byla ze soutěže 
vyloučena. Je zcela zřejmé, že v otevřeném výběrovém řízení, kterého by se mohlo 
zúčastnit více nezávislých firem, by Město Litoměřice mohlo dosáhnout mnohem 
nižší ceny, při zachování požadované kvality. 
Koaliční zastupitelé zamítli v roce 2015 obdobný návrh na uveřejňování výzev k podání nabídek při 
zadávání VZMR. Výše uvedený příklad plýtvání  finančními prostředky z rozpočtu Města Litoměřice by 
měl být dostatečným důvodem, aby svoje předchozí rozhodnutí jako řádní hospodáři přehodnotili.  
V zájmu zvýšení konkurence mezi dodavateli, vedoucí ke snížení pořizovacích cen dodávek, služeb a 
prací pro Město Litoměřice při zachování kvality a respektování dalších zadávacích podmínek, 
navrhujeme, aby Město Litoměřice uveřejňovalo výzvy k podání nabídek při zadávání všech VZMR na 
webových stránkách města či na profilu zadavatele, a to po celou dobu trvání lhůty pro podávání nabídek. 
Dále navrhujeme, aby Město Litoměřice, v souladu s § 38, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, přijímalo a hodnotilo nabídky od všech dodavatelů, kteří je předložili.     

Návrh na usnesení: 
ZM ukládá starostovi města a tajemníkovi MěÚ zajistit od 1.10.2016 uveřejňování výzev k podání 
nabídek při zadávání všech veřejných zákazek malého rozsahu na webových stránkách města či na 
profilu zadavatele, a to po celou dobu trvání lhůty pro podávání nabídek; a dále přijímání a 
hodnocení nabídek od všech dodavatelů, kteří je v této lhůtě předložili. 
  
 
Podpis navrhovatele :                                                   



Příloha – fotografie ze stavby silnice a dešťové kanalizace ulice Akátová            
 

                                    













M   Ě   S   T   O        L   I   T   O   M   Ě   Ř   I   C  E 
 
 

N  Á  V  R  H     D  O     Z  M 
 
 
pro jednání ZM dne: 15. 9. 2016 
předkládá: Správní rada Městské nemocnice v Litoměřicích  
 
Návrh:   
Schválení zám ěru budoucího prodeje zbytného majetku M ěstské nemocnice v Litom ěřicích 
 
Odůvodn ění: 
Správní rada Městské nemocnice v Litoměřicích předkládá ZM návrh na schválení záměru budoucího prodeje 
majetku nemocnice (vč. návrhu SoSB), který je označen jako zbytný a je zároveň vázán omezením s nakládáním 
dle ustanovení smlouvy ULT/3370/07 ze dne 7. 1. 2008, účinné od 26. 03. 2008. V tomto konkrétním případě se 
jedná o majetek z vlastnictví státu převedený do vlastnictví nemocnice – část pozemku parcelní číslo 3889/1 
limitovanou plochou, jehož součástí je budova staré interny č.p.1365/18, včetně pozemku parcelní číslo 3890/1, po 
oddělení jeho části, kterou bude Městská nemocnice v Litoměřicích nadále užívat.  
Správní rada nemocnice tak činí na základě dlouhodobé a pečlivé úvahy, která je svým počátkem datována do 
roku 2012, kdy byl ve věci zbytnosti tohoto majetku odeslán 13. 8. 2012 dopis panu starostovi s komentářem a 
výzvou k dalšímu jeho využití. Obsah dopisu byl pak následně projednán v bloku informací na jednání Rady Města 
dne 30. 8. 2012. S ohledem na skutečnost, že Město v této věci nepodalo MěN žádný návrh na vlastní využití pro 
sociální nebo humanitární služby, vzdělávání či podpoře vědecké činnosti má SR za to, že jej pro svou vlastní 
činnost využívat nehodlá. V uvedené době, kdy byla poprvé zvažována potřebnost výše uvedeného majetku, byl 
tento již předtím dlouhodobě pronajímán soukromé společnosti, zastoupené Mgr. Ladislavem Šrejbrem, později 
Mgr. Radovanem Šrejbrem, působící v oblasti vzdělávání a výchovy dětí a mládeže. Nájemní vztah trvá dodnes. 
V roce 2013 přijala Správní rada, při osobním jednání s Mgr. Ladislavem Šrejbrem, výzvu k odprodeji výše 
uvedeného majetku, a to po ukončení podmínky zákazu jeho zcizení po dobu 10 let od doby účinnosti převodu 
majetku z vlastnictví státu do vlastnictví nemocnice ze smlouvy ULT/3370/07 ze dne 7. 1. 2008. Správní rada s 
tímto záměrem souhlasí, což potvrzuje svým usnesením č. 05/03/06/2016 ze dne 30. 06. 2016 o návrhu znění 
Smlouvy o smlouvě budoucí. SR tímto usnesením zároveň ukládá předsedovi SR připravit podklady pro jednání a 
rozhodnutí zřizovatele v této věci. SR navrhuje tento bod jednání, z důvodů transparentnosti, zařadit také na 
jednání ZM. 
Návrh znění Smlouvy o smlouvě budoucí předpokládá převod vlastnického práva k výše uvedenému zbytnému 
majetku konkrétnímu zájemci, a to soukromé společnosti Severočeská střední škola s.r.o, se sídlem Bělehradská 
1523 /58, Ústí nad Labem, 400 11, zastoupené: Mgr. Radovanem Šrejbrem – jednatelem. Stanovení výše kupní 
ceny v kupní smlouvě bude plně v souladu s cenou stanovenou znaleckým posudkem k předpokládanému datu 
prodeje. 
 
Přílohy:  Návrh znění Smlouvy o Smlouvě budoucí 
 
Dopad do rozpo čtu m ěsta: 
Nemá dopad do rozpočtu města. 
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje záměr budoucího prodeje zbytného majetku ve vlastnictví Městské nemocnice v Litoměřicích -  části 
pozemku parcelní číslo 3889/1, jehož součástí je budova staré interny (č.p. 1365/18) a části pozemku (p.č. 3890/1), 
po oddělní těch částí geometrickým plánem,  které bude Městská nemocnice v Litoměřicích nadále užívat. ZM 
schvaluje návrh znění Smlouvy o smlouvě budoucí se společností Severočeská střední škola s.r.o, se sídlem 
Bělehradská 1523 /58, Ústí nad Labem, 400 11, zastoupené: Mgr. Radovanem Šrejbrem – jednatelem. 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:                                                 Přijaté usnesení ZM č.:                                              
 



S M L O U V A 
o budoucí smlouvě o převodu vlastnického práva k nemovitosti 

 
 
 
 
Městská nemocnice v Litoměřicích 
se sídlem  : Žitenická 18, 412 01 Litoměřice 
Zastoupená Správní radou (SR) ve složení: 

Ing. Radek Lončák, MBA – předseda SR 
MUDr. Leoš Vysoudil,MBA, člen SR 
Ing. Vladimír Kestřánek, MBA, člen SR 

IČ   :  00830488 
DIČ   :  CZ00830488 
Bankovní spojení :  Komerční banka a.s., pobočka Litoměřice 
Č. účtu   :  24734-471/0100 
(ve smlouvě dále jen jako budoucí prodávající) 
 
a 
 
Severočeská střední škola s.r.o 
se sídlem Bělehradská 1523 /58, Ústí nad Labem, 400 11 
Zastoupené  :  Mgr. Radovan Šrejbr  - jednatel 
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s. Ústí nad Labem 
Číslo účtu  : 883104339/0800 
IČ   : 25012045 
(ve smlouvě dále jen jako budoucí kupující) 
 
(ve smlouvě společně dále jen jako smluvní strany) 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
 
 
 

     smlouvu o budoucí kupní smlouvě 
 

 
I. 

Prohlášení o způsobilosti 
 

Smluvní strany si vzájemně prohlašují, že jejich způsobilost a volnost uzavřít tuto smlouvu, 
jakož i způsobilost ke všem souvisejícím právním jednáním, není nijak omezena ani vyloučena. 
Smlouva je uzavřena na základě schválení zřizovatele – Usnesení zastupitelstva města 
Litoměřice č. xxx/2016 ze dne xx. xx. 2016. 
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II. 
Vymezení předmětu převodu budoucí kupní smlouvy 

 
Budoucí prodávající je na základě Smlouvy o bezúplatném převodu č. ULT/3370/07 ze dne 
7. ledna 2008, schválené Ministerstvem životního prostředí dne 7. března pod číslem 
jednacím 2114/ENV/08, výlučným vlastníkem pozemku parcelní číslo xxxx/xx, o výměře xxxx m², 
zastavěná plocha a nádvoří , jehož součástí je stavba občanské vybavenosti - budova č.p. 1365, na 
adrese Žitenická, 412 01 Litoměřice a pozemku parc. číslo xxxx/xx, o výměře xxxx m², v kat. území 
Litoměřice, zapsáno Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrálním pracovištěm Litoměřice, na LV 
č. 4637 (dále jen nemovitost). 
 
Dle téže Smlouvy je budoucí prodávající vázán, že po dobu 10 let od nabytí vlastnického práva k 
nemovitosti nepřevede tuto nemovitost třetí osobě, tato lhůta končí dnem 26. 3. 2018. 

 
 

III. 
Závazek stran uzavřít smlouvu 

 
1) Smluvní strany se zavazují, že uzavřou níže uvedenou kupní smlouvu, na jejímž základě 

budoucí prodávající prodá a budoucí kupující přijme do svého výlučného vlastnictví 
nemovitosti specifikované v čl. II. této smlouvy o smlouvě budoucí. 

 
2) Smluvní strany se zavazují uzavřít smlouvu nejdříve ke dni 27. 3. 2018, tj. po uplynutí 

závazku uvedeného v čl. II poslední věta této smlouvy, avšak nejpozději do konce roku 
2018. 

 
IV. 

Kupní cena 
 
Stanovení výše kupní ceny v kupní smlouvě bude plně v souladu s cenou stanovenou 
znaleckým posudkem k předpokládanému datu prodeje. 
 
 

V. 
Kupní smlouva 

 
Smluvní strany se dohodly na tomto znění dle čl. III. uzavírané smlouvy, a uzavřou tuto: 
 

     kupní smlouvu
 

 
I. 

Prohlášení o vlastnictví a předmětu převodu 

 
Prodávající je na základě Smlouvy o bezúplatném převodu č. ULT/3370/07 ze dne 7. ledna 2008, 
schválené Ministerstvem životního prostředí dne 7. března pod číslem jednacím 2114/ENV/08, 
výlučným vlastníkem pozemku parcelní číslo xxxx/xx, o výměře xxxx m², zastavěná plocha a nádvoří , 
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jehož součástí je stavba občanské vybavenosti - budova č.p. 1365, na adrese Žitenická, 412 01 
Litoměřice a pozemku parc. číslo xxxx/xx, o výměře xxxx m2 v kat. území Litoměřice, zapsáno 
Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrálním pracovištěm Litoměřice, na LV č. 4637 (dále jen 
nemovitost). 

 

 

II. 

Prohlášení o převodu a přijetí předmětu převodu 

 
Prodávající předmět převodu specifikovaný v čl. I. této smlouvy převádí na kupujícího a kupující tento 
předmět převodu do svého výlučného vlastnictví za níže dohodnutou cenu a za podmínek této 
smlouvy přijímá. 
 
 

III. 

Kupní cena a způsob její úhrady 

 
1) Smluvní strany si sjednaly, že kupní cena, za kterou bude předmět převodu prodán činí 
……………………,-Kč (slovy: ……………………………………).  
 
2) Smluvní strany se dohodly, že kupní cena bude zaplacena takto: 
 
a) část kupní ceny ve výši …………….,-Kč (slovy: ……………………….) byla v hotovosti složena k rukám 
prodávajícího před podpisem této smlouvy, což smluvní strany stvrzují níže svými podpisy 
 
b) doplatek kupní ceny ve výši …………………..,-Kč (slovy: …………………………….) bude uhrazen na 
účet č. …………………………, vedený u …………………..nejpozději do ……………… od podpisu této smlouvy. 
 

 

IV. 

 Prohlášení smluvních stran učiněné v souvislosti s převodem nemovitosti 

 
1) Kupující prohlašuje, že se podrobně seznámil se stavem nemovitosti. Takto zjištěný stav 
považuje za stav převáděné nemovitosti. 
 
2) Prodávající prohlašuje, že převáděná nemovitost nemá žádné faktické ani právní vady, 
zejména není zatížena zástavním právem, věcným břemenem, ani jinými právy opravňující třetí 
subjekt k jakémukoli užívání nemovitosti či k dispozici s ní. 
 

 

V. 

Nabytí vlastnictví 

 
Smluvní strany se dohodly, že návrh na povolení vkladu vlastnického práva podle této smlouvy podá 
bezprostředně po podpisu této smlouvy kupující. Vlastnictví k nemovitosti, jež je předmětem této 
smlouvy, přechází na kupujícího vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Právní účinky 
vznikají na základě rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu o jeho povolení zpětně ke dni, kdy byl 
návrh na vklad doručen katastrálnímu úřadu. Pokud katastrální úřad odmítne na základě této 
smlouvy provést vklad vlastnického práva k předmětu smlouvy, zavazují se smluvní strany ve lhůtě do 
14 od doručení rozhodnutí o odmítnutí povolení vkladu příslušným katastrálním úřadem sepsat a 
uzavřít takovou smlouvu, podle které bude možno vklad vlastnického práva k zamyšlenému předmětu 
převodu vložit. 
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         V ……………   dne …………… 
 

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

prodávající                                                        kupující 

 
VI. 

Závěrečná ustanovení 
                                    

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu. Smluvní strany 
prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily,  že byla sepsána dle jejich 
svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

 
2) Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením § 1724 

a násl., § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění. 
 
3) Tato smlouva je vyhotovena v čtyřech originálech, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží po dvou. 
 
 

 
 
 
 
 
V …….. dne …………     V ………… dne ……….. 
 
 
___________________     _____________________ 
budoucí prodávající     budoucí kupující 

 



M ě s t s k ý    ú ř a d    v    L i t o m ě ř i c í c h 
 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 
 
pro jednání ZM, dne: 15. 09. 2016 
předkládá:                        Ing. Ivo Elman, ředitel TSM Litoměřice, Na Kocandě 22   
 
 
 
Návrh:    Zvýšení neinvesti čního p říspěvku na provoz PO TSM Litom ěřice na rok 
2016  
 
 
Odůvodn ění:    
RM na svém jednání dne 26. 07. 2016 doporučila ZM schválit zvýšení neinvestičního 
příspěvku na provoz na rok 2016 pro PO Technické služby města Litoměřice, Na Kocandě 
22, Litoměřice, IČO : 00080128, o částku 1.600.000,- Kč. Jedná se  navýšení odpisů 
z důvodů nově pořízeného majetku a zvýšenými náklady na opravu a udržování techniky. 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh na usnesení:  
Zastupitelstvo města schvaluje  rozpočtové opatření - zvýšení  neinvestičního příspěvku 
na provoz na rok 2016 pro PO Technické služby města Litoměřice, Na Kocandě 22, 
Litoměřice, IČO: 00080128 o částku 1.600.000,- Kč (viz příloha orig. zápisu). 
 
 
 
 
podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení RM č.:        

 



pro jednání v ZM, dne: 15.9.2016

předkládá odbor: ekonomický

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 1 600

0 1 600 0

původní změna nový

1 1003/1000 TSM PO - neinv. příspěvek na provoz 39 800 1 600 41 400

39 800 1 600 41 400

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

2 PO TSM požaduje navýšení neinvestičního příspěvku na provoz z důvodu zvýšení odpisů z nově
pořízeného majetku a z důvodu zvýšených nákladů na opravu a udržování techniky.
Tento požadavek byl projednán na RM dne 26.7. a doporučen ke schválení na jednání ZM 15.9..

1 O finanční prostředky ve výši 1 600 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis navrhovatele:                   8.9.2016 Mgr. Karel Krejza

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     

Datum, podpis navrhovatele:                   8.9.2016 Ing. Iveta Zalabáková

M   Ě   S   T   O        L   I   T   O   M   Ě   Ř   I  C  E 

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

1. Tabulka P ř í j m y 

N  Á  V  R  H     Ú P R A V Y     R O Z P O Č T U     D O   ZM

C e l k e m 

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)



 

1 
 

 
    Návrhy k projednání   ZM dne 15.09.2016 

Předkládá: OSNMM 

majetkové záležitosti: 
 
Záměry: 
 
19. Prodej pozemku parc. č. 1362/1 o vým ěře 169 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litom ěřice (nezapsaný 
odd ěl. geometr. plán) 
Žadatel: MUDr.paní T.B, bytem Litoměřice 
 
Odůvodnění: Záměrem žadatele je výstavba zdravotního centra, kde v přízemí budou umístěny dvě 
odborné ordinace, patro bude využito jako zázemí pro lékaře nebo nájemní byt. 
Stanovisko OÚRM: Uvedený pozemek je v platné územně plánovací dokumentaci, kterou je Územní 
plán Litoměřice zahrnut do lokality 100, kterou je vymezena městská památková rezervace, pozemek 
je zařazen do ploch SC.2 – Smíšené využití centra města II. V těchto plochách lze při dodržení 
regulativů umísťovat mimo jiné i zdravotní zařízení. Po konzultaci s městským architektem by mohla 
být celá parcela zastavěná. Do Pekařské a Švermovy ulice by měla být stavba dvoupodlažní s 
možností podkroví nad částí půdorysu. V západní části 1.NP je možné místo pro dvě garážová stání. 
Stanovisko OSNMM: Vzhledem k tomu, že se stavba bude významně podílet na vnitřním obrazu 
města, bylo by vhodné prodej pozemku řešit formou smlouvy o budoucí KS.    
Projednáno v MK dne 22.08.2016 hlasováním  pro:4  proti:1  zdržel se:1 
MK doporučuje: prodej formou veřejné licitace. 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje zám ěr prodeje pozemku parc. č. 1362/1 o vým ěře 169 m2 (ost.plocha) v k.ú. 
Litom ěřice (dle nezapsaného odd ěl. geometr. plánu) formou ve řejné licitace.  

 
 
20. Prodej pozemku parc. č. 3636/3 o vým ěře 232 m2 (zahrada) v k.ú. Litom ěřice (dle 
nezapsaného odd ěl. geometr. plánu) 
Žadatel: pan V.Š. a pan J.Š., bytem Litoměřice 
 
Odůvodnění: Otec a syn jsou vlastníky sousední nemovitosti , pozemek - zahradu  u domu užívají na 
základě nájemní smlouvy (parc.č. 3636/3 o výměře 372 m2). Po zaměření bylo zjištěno posunutí 
oplocení na parc.č. 3636/3. Žadatelé požádali o odkoupení a na nově vzniklý pozemek par.č. 3636/12 
o výměře 140 m2 je požádáno o nájem vlastníkem sousedního pozemku parc.č. 3641 v k.ú. 
Litoměřice.   
Stanovisko OÚRM: Po posouzení s platnou územně plánovací dokumentací a koncepcí není 
připomínek ani námitek  
Projednáno v MK dne 22.08.2016 hlasováním  pro:6  proti:0  zdržel se:0 
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MK doporučuje prodej. 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje zám ěr prodeje pozemku parc. č. 3636/3 o vým ěře 232 m2 (zahrada) v k.ú. 
Litom ěřice (dle nezapsaného odd ěl. geometr. plánu). 

 
 
21. Prodej pozemku parc. č. 2843 o vým ěře 1049 m2 (zahrada) v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel: OSNMM 
 
Odůvodnění: Město Litoměřice tento pozemek získalo na základě zpětného odkoupení (schváleno 
v ZM dne 23.06.2016 pod č.j. 201/4/2016). Pozemek je určený k zastavění. 
Stanovisko OÚRM: V platné územně plánovací dokumentaci je pozemek veden jako plocha SM – 
Smíšené využití území městského typu.  
Projednáno v MK dne 22.08.2016 hlasováním  pro:6  proti:0  zdržel se:0 
MK doporučuje prodej formou veřejné licitace.  
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje zám ěr prodeje pozemku parc. č. 2843 o vým ěře 1049 m2 (zahrada) v k.ú. 
Litom ěřice formou ve řejné licitace.  
 

 
 
22. Prodej části pozemku parc. č. 1313/93 (ost. plocha) o vým ěře cca 15 m 2 v k.ú. Litom ěřice 
(nutný odd ěl. geometr. plán) 
Žadatel: Diecézní charita Litoměřice, IČO: 40229939, Kosmonautů 2022, Litoměřice 
 
Odůvodnění: Žadatel je vlastník sousední nemovitosti, kde plánuje formou přístavby získat prostory 
pro rozšíření poskytování sociálních služeb znevýhodněným občanům Litoměřic i celého regionu. 
K realizaci připravuje projektovou dokumentaci a žádost o poskytnutí dotace z IROP v rámci výzvy č. 
30 Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách. Na části žádaného pozemku by mělo 
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být umístěno schodiště, zajišťující přístup do přístavby ve které bude vybudováno zázemí pro 
poskytování sociální služby – Odborné sociální poradenství a terénní programy Magdala. 
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. 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje zám ěr prodeje části pozemku parc. č. 1313/93 (ost. plocha) o vým ěře cca 15 m 2 
v k.ú. Litom ěřice (nutný odd ěl. geometr. plán). 
 

 
 
23. Prodej pozemku parc. č. 2658/9 o vým ěře 25 m2 (ost. plocha) a 2660/5 o vým ěře 165 m2 (ost. 
plocha) v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel: Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO: 49099469, Přítkovská 1689, Teplice 
 
Odůvodnění: Žádané pozemky se nacházejí v oploceném areálu čistírny odpadních vod, jedná se  
o dořešení vlastnických vztahů. 
Stanovisko OÚRM: Po posouzení záměru s platnou územně plánovací dokumentací a z hlediska 
koncepce v ní stanovené není připomínek ani námitek. 
Projednáno v MK dne 22.08.2016 hlasováním  pro:6  proti:0  zdržel se:0 
MK doporučuje prodej. 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje zám ěr prodeje pozemku parc. č. 2658/9 o vým ěře 25 m2 (ost. plocha) a parc. č. 
2660/5 o vým ěře 165 m2 (ost. plocha) vše v k.ú. Litom ěřice. 
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24. Prodej pozemku parc. č. 1752/3 o vým ěře 112 m2 (zahrada) v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel: pan J.Z., bytem Litoměřice 
 
Odůvodnění: V roce 1992 a 1993 město prodávalo v této lokalitě pozemky (zahrádky), vlastníkům 
sousedních nemovitostí. V té době majitelka domu  z finančních důvodů neměla zájem odkoupit 
pozemek parc.č. 1752/3 a užívala jej na základě nájemní smlouvy. Dům převedla na vnuky pana Z. a 
paní K., která však nemá zájem kupovat podíl předmětného pozemku a souhlasí, aby pozemek parc.č. 
1752/3 koupil do výlučného vlastnictví druhý spoluvlastník nemovitosti pan Z.  
Záměr prodeje byl již projednán a schválen ZM dne 15.04.2010 usnesením č. I/17. Prodej nebyl 
uskutečněn z finančních důvodů. 
Nová žádost o odkoupení 17.08.2016. 
Projednáno v MK dne 22.08.2016 hlasováním  pro:6  proti:0  zdržel se:0 
MK doporučuje prodej. 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje zám ěr prodeje pozemku parc. č. 1752/3 o vým ěře 112 m2 (zahrada) v k.ú. 
Litom ěřice. 
 

 
 
 
25. Mimosoudní vypo řádání majetku (pozemk ů) v k.ú. Litom ěřice 
Navrhovatel: Česká dominikánská provincie, IČO: 00408379, Husova 234/8, Praha  
 
Odůvodnění: Česká dominikánská provincie je právním nástupcem Dominikánského kláštera 
v Litoměřicích, který vlastnil pozemky v k.ú. Litoměřice do roku 1948, pak byly pozemky dle knihovních 
vložek převedeny na ČR – Státní statek, nebo Komunální služby města: 
 

 

č.parcely 
výměra 
m2 kultura 

vlast.města 
od identifikace 

4119/9 1328 zahrada 1994 část zahrádk.osady pod Mostnou horou 

4119/4 26 zast.plocha 1994 pozemek pod chatkou v osadě 

4671 811 ost.plocha 1994 část honu pod tratí směr Třeboutice 

2591/1 201 
travní 
porost 1994 mezi garážemi ul. Žernosecká 

4960 148 
travní 
porost 1994 část zahrád.osady směr Michalovice 

4962/17 20 orán půda 1994 pozemek pod chatkou v osadě 
 
Další pozemky město získalo na základě směnné smlouvy 
 
4202/24 49 orná půda SS 1997 poz.u Mostné hory nad ul. Brožíkova 
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4202/34 5594 orná půda SS 1997 poz.u Mostné hory nad ul. Brožíkova 

4202/22 216 orná půda SS 1997 poz.u Mostné hory nad ul. Brožíkova 
 
Výše uvedené pozemky přešly do majetku Města Litoměřice na základě zákona č. 172/1991 Sb. 
v roce 1994 a na základě směny pozemků v roce 1997, jedná se celkem o 8393 m2. 
Žadatel usiluje o obnovení vlastnického práva k majetku, který mu byl nelegitimně odňat na základě  
§ 18 odst. 3 zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi. Zákon bohužel nezná jiný 
postup než podání žaloby o určení vlastnického práva a tak žadatel podal v prosinci 2015 žalobu, 
která je vedena u Okresního soudu v Litoměřicích pod č.j. 9C 532/2015. Žalovaným je Česká 
republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Město Litoměřice. Žadatel navrhuje, 
aby soud určil, že vlastníkem pozemků vedených na listu vlastnictví Města je ČR-ÚZSVM, který je pak 
povinnou osobou k vydání podle restitučního zákona. 
Dne 06.04.2016 proběhlo jednání s Českou dominikánskou provincií, která navrhuje toto řešení 
mimosoudním vyrovnáním: 
  

1. Parc.č. 4119/4,4119/9,4202/22,4202/24 a 4202/34 (lokalita pod Mostnou horou) o celkové 
výměře 7213 m2 – uznat vlastnictví Města Litoměřice, 

2. Parc.č. 4671 a 2591/1 o výměře 1012 m2 – uznat vlastnictví Města Litoměřice, 
3. Parc.č. 4960 a 4962/17 o výměře 168 m2 zahrádkářská kolonie u krematoria (směr 

Michalovice) převod na Provincii.  
 
Provincie dále žádá o převod pozemků (které nejsou předmětem žaloby) nicméně jejich přiřazení by 
vyvážilo nepoměr výměr (hodnoty) pozemků obsažených v žalobě. Na město přejde celkem 8225 m 2 

a na žadatele 168 m2, přiřazením pozemků parc.č. 2601/6, 2602/3 a 2600/2 o výměře 2253 m2 (tyto 
pozemky jsou v lokalitě u kruhového objezdu v ul. Žernosecká) by se poměr narovnal. Žadatel vlastní 
sousední pozemky, které tvoří s uvedenými pozemky jeden funkční celek. 
Jako vstřícný krok v rámci mimosoudního řešení nabízí žadatel zpětvzetí 11 podaných žalob na 
fyzické osoby o určení vlastnictví k dalším pozemkům. 
Stanovisko OÚRM: Žádané pozemky jsou v koridoru pro umístění veřejně prospěšné stavby označené 
v platné územně plánovací dokumentaci jako D2 – silnice II/247 – přivaděč průmyslové zóny 
Prosmyky 1. a 2. V současné době probíhá aktualizace záborového elaborátu pro uvedený záměr, je 
třeba prověřit  zda tyto pozemky nejsou dotčeny záměrem na realizaci stavby. 
Stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje:  Po kontrole a odsouhlasení s projektantem sdělují, že 
pozemky parc.č. 2600/2 a 2602/3 nejsou dotčeny stavbou. Pozemek parc.č. 2601/6 je dotčen 
částečně trvalým záborem o výměře cca 73 m2 (je objednán odděl. geometr. plán) 
Právní posouzení: Ve věci podané žaloby zastupuje Město JUDr. paní M.S., která byla účastna 
jednání s Provincií. Soudní jednání bylo zatím odročeno na listopad 2016 z důvodu jednání  
o smíru. Pokud se jedná o navrhované mimosoudní vyrovnání, považuje jej právní úsek KSaT  
za dobré řešení, pokud nejsou pozemky parc.č. 2601/6, 2602/3 a 2600/2 o výměře 2253 m2 (v lokalitě  
u kruhového objezdu v ul. Žernosecká) pro Město důležité z hlediska územního plánování  
a strategického rozvoje. Úspěšnost žaloby na určení vlastnického práva lze stěží předjímat, ale zápisy 
v knihovních vložkách dokládají vlastnictví Dominikánského kláštera Litoměřice a zápis těchto 
pozemků do vlastnictví Města podle zákona č. 172/1991 Sb. byl proveden pouze na základě toho, že 
pozemky byly zapsány na LV č. 1 (bývalý MNV), bez hlubšího zkoumání předchozích vlastníků, 
jednostranným ohlášením katastrálnímu úřadu. Poněkud jiná je situace u směnné smlouvy, kterou 
Město nabylo pozemky od Zemědělského odborného učiliště Lovosice, jehož zřizovatelem byl stát 
(nyní Ústecký kraj), zde by Město v případě úspěchu žalobce mohlo zřejmě požadovat kompenzaci  
za své směňované pozemky od státu. 
Projednáno v MK dne 22.08.2016 hlasováním  pro:4  proti:0  zdržel se:2 
MK doporučuje mimosoudní dohodu. 
Návrh na usnesení: 
 

a) ZM schvaluje pokra čování v jednání o uzav ření mimosoudní dohody s Českou 
dominikánskou provincii, I ČO: 00408379, Husova 234/8, Praha, o p řevodu pozemk ů 
par.č. 4960 o vým ěře 148 m2 a  4962/17 o vým ěře 20 m2 v k.ú. Litom ěřice a pozemk ů 
parc. č. 2602/3, 2600/2 a části pozemku parc. č. 2601/6 (nutný odd ěl. geometr. plán)  
o celkové vým ěře cca 2180 m 2 v k.ú. Litom ěřice, do jejího vlastnictví, za podmínky 
zpětvzetí žaloby o ur čení vlastnického práva vedené u Okresního soudu v L itom ěřicích 
pod sp.zn. 9 C 532/2015 a rovn ěž zpětvzetí všech žalob o ur čení vlastnického práva 
k pozemk ům podaným na fyzické osoby (11) specifikovaným v do hod ě.    
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b) ZM schvaluje zve řejnění záměru bezúplatného p řevodu pozemk ů par.č. 4960 o vým ěře 

148 m2 a 4962/17 o vým ěře 20 m2 v k.ú. Litom ěřice a parc. č. 2602/3 a 2600/2 a část 
pac.č. 2601/6 o celkové vým ěře cca  2180 m 2 v k.ú. Litom ěřice.    

 
Situace k bodu 1 

 
 
Situace k bodu 2 
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Situace k bodu 3 
 

 
 
Požadavek 
 

 
 
 
 
Prodeje: 
 
26. Prodej pozemku parc. č. 2563/102 o vým ěře 21 m2 v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel: pan R.Š., bytem Litoměřice 
 
Odůvodnění: Žadatel koupil stavbu garáže, původní vlastník měl s městem na pozemek uzavřenou 
nájemní smlouvu, nový vlastník má zájem tento pozemek odkoupit. 
Stanovisko OÚRM: V platné územně plánovací dokumentaci, kterou je ÚP včetně změn, je pozemek 
označen DI – dopravní infrastruktura, nevyplývají zde žádné záměry znemožňující či limitující využití, 
k prodeji není připomínek. Po prostudování realizace veřejně prospěšné stavby D2 – Silnice II/247 – 
přivaděč průmyslové zóny Prosmyky 1. A 2. – stavba se nedotkne uvedeného pozemku.  
Projednáno v MK dne 6.06.2016 hlasováním  pro:7  proti:0  zdržel se:0 
MK doporučuje prodej. 
Stanovisko OSNMM: Cena smluvní, která vychází ze znal. posudku č. 21/564/16 ze dne 29.03.2016, 
ocenění sousedního pozemku par.č. 2563/102 v k.ú. Litoměřice – 1.144,80 Kč/m2 
Záměr prodeje projednán a schválen  v ZM 23.06.2016 pod bodem 88/4/2016. 
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Zveřejněno na ú řední desce : od 21.07.2016 do 8.08.2016 není připomínek ani námitek 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 2563/102 o vým ěře 21 m2 v k.ú. Litom ěřice panu R.Š., 
bytem Litom ěřice za cenu smluvní ve výši 24.041,- K č (cena obvyklá v čase a míst ě) a uhrazení 
správního poplatku za vklad práva do katastru nemov itostí. 
 
 

 
 
27. Směna pozemku ve vlastnictví m ěsta - parc. č. 513/11 o vým ěře 37 m2 (ost. plocha) za 
pozemek parc. č. 3808/5 o vým ěře 54 m2 (ost. plocha) vše v k.ú. Litom ěřice  
Žadatel: Ing. pan M.P., bytem Litoměřice 
 
Odůvodnění:  a) Žadatel má záměr na svém pozemku u nemovitosti  v ul. Dolní Rybářská postavit 
parkoviště (13 stání pro OA). Pozemek ve vlastnictví města je zatravněný svah mezi komunikací a 
zahradou žadatele, jedná se o cca 31 m2.   
                      b) Žadatel je vlastník pozemku parc.č. 3808/1, město má zájem v ul. Macharova cesta 
zbudovat chodník a k tomu potřebuje získat část pozemku o výměře cca 45 m2.       
Stanovisko OÚRM: Pozemek parc. č. 513/1 v k.ú.Litoměřice je veden jako SM – Smíšené využití 
území městského typu. Parc.č. 3808/1 v k.ú. Litoměřice je BH – Bydlení hromadné. 
Lze souhlasit se směnou dle situace. 
Projednáno v MK dne 6.06.2016 hlasováním  pro:7  proti:0  zdržel se:0 
MK doporučuje směnu. 
Záměr prodeje projednán a schválen  v ZM 23.06.2016 pod bodem 89/4/2016. 
Zveřejněno na ú řední desce : od 21.07.2016 do 8.08.2016 není připomínek ani námitek. 
Cena dle znal. posudku č. 47/590/2016 ze dne 17.08.2016.  
Parc.č. 513/11     17 982,- Kč 
Parc.č. 3808/5     26 244,- Kč 
S ohledem na rozdílné ceny bylo domluveno následující: 
Město uhradí cenu za vypracování znal. posudku ve výši 4 235,- Kč. 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje sm ěnu pozemku ve vlastnictví m ěsta Litom ěřice -  parc. č. 513/11 o vým ěře 37 m2 
(ost. plocha) za pozemek ve vlastnictví Ing. pana M . P., bytem Litom ěřice - parc. č. 3808/5 o 
vým ěře 54 m2 (ost. plocha), vše v k.ú. Litom ěřice, a to bez finan ční náhrady. Pan P. uhradí 
náklady na vyhotovení odd ělovacího geometrického plánu ve výši 3 630,- K č a správní 
poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí, m ěsto Litom ěřice uhradí da ň z převodu 
nemovitých v ěcí. 
a) 
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b) 

 
 
28. Prodej pozemku parc. č. 3808/4 o vým ěře 24 m2 v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel: ČEZ Distribuce,a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín 
 
Odůvodnění: V rámci dořešení vlastnických vztahů žádá ČEZ Distribuce, a.s. o odkoupení pozemku, 
na kterém se nachází stavba trafostanice LT 0084. 
Stanovisko OÚRM: Pozemek je v platné územně plánovací dokumentaci uveden jako plocha BH – 
Bydlení hromadné, k prodeji není připomínek. 
Projednáno v MK dne 6.06.2016 hlasováním  pro:7  proti:0  zdržel se:0 
MK doporučuje 
Záměr prodeje projednán a schválen  v ZM 23.06.2016 pod bodem 90/4/2016. 
Zveřejněno na ú řední desce : od 21.07.2016 do 8.08.2016 není připomínek ani námitek. 
Cena dle znaleckého posudku č. 48/591/2016 ze dne 17.8.2016 -       20 410,- Kč 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 3808/4 o vým ěře 24 m2 v k.ú. Litom ěřice spole čnosti ČEZ 
Distribuce, a.s., I ČO: 24729035, Teplická 874/8, D ěčín za cenu dle znaleckého posudku ve výši 
20 410,- Kč a uhrazení náklad ů za vypracování znaleckého posudku ve výši 3.025,- Kč  
a správního poplatku za vklad práva do katastru nem ovitostí.  
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29. Prodej pozemku parc. č.  3258/13 o vým ěře 3 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litom ěřice 
 Žadatel: pan P.H.,bytem Litoměřice 
 
Odůvodnění:  Žadatel je vlastník stavby (garáže), která z části stojí na pozemku v majetku města, jde 
o majetkoprávní dořešení. 
Stanovisko OÚRM: Pozemek je v platné územně plánovací dokumentaci uveden jako plocha BH – 
Bydlení hromadné. K prodeji není připomínek. 
Projednáno v MK dne 6.06.2016 hlasováním  pro:7  proti:0  zdržel se:0 
MK doporučuje prodej. 
Záměr prodeje projednán a schválen  v ZM 23.06.2016 pod bodem 91/4/2016. 
Zveřejněno na ú řední desce : od 21.07.2016 do 8.08.2016 není připomínek ani námitek 
Stanovisko OSNMM: Cena smluvní, která vychází ze znal. posudku č. 21/564/16 ze dne 29.03.2016,  
– 1.144,80 Kč/m2 (cena obvyklá v čase a místě). 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje prodej pozemku parc. č.  3258/13 o vým ěře 3 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litom ěřice  
panu P. H., bytem Litom ěřice za cenu smluvní ve výši 3.434,- K č (cena obvyklá v čase a míst ě) 
a správního poplatku za vklad práva do katastru nem ovitostí. 
 
 

 
30. Prodej pozemku parc. č. 2031/1 o vým ěře 63 m2 (zahrada) v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel: pan J.Š., bytem Litoměřice  
 
Odůvodnění: V rámci spolupráce s Ústeckým krajem při zajišťování majetkoprávních vztahů 
k pozemkům dotčeným výstavbou „II/247 – Přivaděč průmyslové zóny Prosmyky, II. část, vlastník 
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pozemku parc. č. 2030/2, kde je plánovaný trvalý zábor požádal o směnu za pozemek, který má 
v nájmu. Z technického pohledu je toto řešení výhodné. 
Stanovisko OÚRM: Ke směně pozemků není připomínek.  
Projednáno v MK dne 17.08.2015  Hlasováním  pro:6  proti:0  zdržel se:0 
ZM dne 17.09.2015 usnesením č. 211/7/2015 schválilo záměr směny pozemků - parc. č. 2030/2  
o výměře 94 m2 za parc. č. 2031/1 (vlastník město) v k.ú. Litoměřice. 
V průběhu jednání však žadatel požadoval v rámci stavby přivaděče nové oplocení a osazení 
automatickými vraty. 
Proto byl zvolen jiný postup: nákup pozemku parc.č. 2030/2 – Ústeckým krajem (bylo již schváleno 
v ZK) a město Litoměřice prodá pozemek parc.č. 2031/1 panu Š. (žadateli). 
Záměr prodeje projednán a schválen  v ZM 23.06.2016 pod bodem 92/4/2016. 
Zveřejněno na ú řední desce : od 21.07.2016 do 8.08.2016 není připomínek ani námitek. 
Cena pozemku dle znaleckého posudku č. 71/534/2015   -  89. 570,- Kč.  
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 2031/1 o vým ěře 63 m2 (zahrada) v k.ú. Litom ěřice  panu 
J. Š., bytem Litom ěřice za cenu dle znaleckého posudku ve výši 89.570,-  Kč a uhrazení náklad ů 
za vypracování znaleckého posudku 3.630,- K č a správního poplatku za vklad práva do katastru 
nemovitostí.  

 
 
31. Nákup pozemku parc. č. 5173/9 o vým ěře 15395 m2 v k.ú. Litom ěřice  
Žadatel: Ing. pan P.R., bytem Litoměřice 
 
Odůvodnění: K předmětnému pozemku bylo ve prospěch Města Litoměřice zřízeno podle § 101 
zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v roce 2009 předkupní právo z důvodu navrhované veřejně 
prospěšné stavby D5 místní propojovací komunikace v prostoru Pod Radobýlem a D19 prostor 
křižovatky propojovací komunikace v této lokalitě, přičemž tyto záměry nevyužijí celý pozemek. 
Při jednání s vlastníkem však vyplynulo, že za ideální považuje prodej celého pozemku, vzhledem 
k náročnosti zamýšlených staveb. 
Navrhuje částku 220,- K č/m2 
Stanovisko OÚRM: Pozemek je zahrnutý v platné územně plánovací dokumentaci jako lokalita 51B – 
Pod Radobýlem, v rámci této lokality jsou části pozemku, které nejsou dotčeny veřejně prospěšnou 
stavbou, zařazeny do ploch VP – průmyslová výroba a sklady z celkové plochy pozemku se jedná cca 
o 10780 m2. Lokalita je dopravně přístupná komunikací ze severu a je na ní dostupné napojení na 
technickou infrastrukturu. V současné době město nedisponuje v rámci území ucelenou lokalitu 
s možností využití průmyslové výroby a skladů. S tím, že sousední pozemky parc.č. 5187 a 5188 jsou 
ve vlastnictví Města Litoměřice, jsou také dotčeny záměrem veřejně prospěšné stavby a z velké části 
jsou určeny do ploch VP – průmyslová výrova a sklady.  
Projednáno v MK dne 22.08.2016 hlasováním  pro:5  proti:0  zdržel se:1 
MK doporučuje nákup s ohledem na již daná pravidla při nákupu pozemků pro komunikace za cenu 
smluvní ve výši 150,- Kč/m2. Žadatel souhlasí s úhradou kupní ceny ve dvou splátkách. 
Návrh na usnesení: 
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ZM schvaluje nákup pozemku parc. č. 5173/19 o vým ěře 15395 m2 v k.ú. Litom ěřice od Ing. pana 
R.P., bytem Litom ěřice za nabídkovou cenu ve výši 3 386 900,- K č s úhradou kupní ceny na dv ě 
splátky ½ ceny p ři podpisu kupní smlouvy a ½ do 31.03.2017. 

 

 
32. Převod pozemku parc. č. 2355/124 o vým ěře 596 m2 (orná) a parc. č. 2355/42 o vým ěře 97 m2 
(orná p ůda) v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel: Chládek & Tintěra, a.s., IČO: 62743881, Nerudova 1022/16, Litoměřice 
 
Odůvodnění: Žadatel vlastní pozemky, na kterých vznikne komunikace ul. Jasanová, nabízí převod 
pozemků do vlastnictví Města za 1 000,- Kč s tím, že investuje nejvýše 80 000,- Kč do stavebních 
povrchových úprav komunikace a lemujících obrubníků, finální povrch komunikace provede město 
Litoměřice na své náklady. 
Stanovisko OÚRM: Na základě jednání se zástupcem vlastníka pozemků bylo vyprojektováno 
napojení nové komunikace ul. Jasanová. Příjezd do nově budované ulice je možný pouze touto 
nabízenou komunikací. Tato komunikace je součástí komunikačního systému na Miřejovické stráni.   
S převodem pozemků včetně domluvených podmínek souhlasí. 
Projednáno v MK dne 22.08.2016 hlasováním  pro:6  proti:0  zdržel se:0 
MK doporučuje nákup. 
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Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje nákup pozemku parc. č. 2355/124 o vým ěře 596 m2 (orná p ůda) a parc. č. 2355/42  
o vým ěře 97 m2 (orná p ůda) v k.ú. Litom ěřice za 1.000,- K č od spole čnosti Chládek & Tint ěra, 
a.s., IČO: 62743881, Nerudova 1022/16, Litom ěřice, s podmínkou investice ve výši 80.000,-K č, 
kterou provede stávající vlastník do p řeváděných pozemk ů (provedení povrchové úpravy 
stávající komunikace a lemujících obrubník ů) a s podmínkou uhrazení všech náklad ů 
spojených s provedením smlouvy, v četně uhrazení dan ě z převodu nemovitých v ěcí. 
 

 
 
33. Prodej v ěcí movitých (Eso p řístřešků) stojících na pozemku parc. č. 5227/36 v k.ú. 
Litom ěřice 
Žadatel: AUTOSUTNER s.r.o., IČO: 49687654, Vlkova 7, Praha 3.  

  
Odůvodn ění: V rámci revitalizace  je třeba vyčistit prostory v areálu bývalých kasáren, kde jsou 
stavby „ESO“  přístřešky, vystavené v roce cca 1982, které město Litoměřice získalo na základě  
bezúplatné smlouvy ke dni 15.02.2016. Jde o ocelové konstrukce na železobetonových patkách, 
nosné sloupy ocelové, střešní konstrukce je tvořena příhradovou AL konstrukcí s krytinou z plechů 
KOB. Technický stav uspokojivý. 
Stanovisko OÚRM: Souhlasí s prodejem.  
Stanovisko OSNMM: Žadatel provede demontáž konstrukce (tak aby nedošlo k pádu nebo sesutí – 
vždy po jednotlivých částech) a zajistí její odvezení.   
Eso přístřešky stojící na pozemku: 
Parc.č. 5227/36 o výměře 3114 m2 v k.ú. Litoměřice, 10 přístřešků: jedno pole v ší ři 9 m x 26 m 
včetně 8 nosných sloup ů. 
Projednáno v MK dne 6.06.2016 hlasováním  pro:7  pr oti:0  zdržel se:0  
MK doporučuje za cenu smluvní – minimální (za cenu šrotu).  
Kalkulaci provedl Kovošrot Želetice:  
Fe (druh 16 – nosné sloupy)   cena K č/t      3 000,- Kč 
Al (konstrukce + plechy)      22 000,- K č 
Váha jednoho pole se špatně odhaduje, ale dle doporučení můžeme počítat 19.000,- Kč za jedno 
pole. 
Dopad do rozpo čtu m ěsta:  Není obsaženo ve schváleném rozpočtu, tj. navýšení příjmu ve výši 
76 000,- Kč. 
Záměr prodeje byl projednán a schválen Radou města dne 30.06.2016 usnesením č. 374/14/2016. 
Zveřejněno na úřední desce dne 12.07.2016 do 29.07.2016. 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje prodej v ěcí movitých (4 ESO p řístřešků) stojících na pozemku parc. č. 5227/36 
v k.ú. Litom ěřice, s ozna čením orienta ční číslo 1,2,7 a 9, za cenu smluvní 19.000,- K č za jedno 
pole, celkem tedy za 76 000,- K č + 21% DPH spole čnosti AUTOSUTNER s.r.o., I ČO: 49687654, 
Vlkova 7, Praha 3.  
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34. Zřízení věcného b řemene – služebnosti  umíst ění provozování, údržby a oprav 
plynárenského za řízení k části pozemku parc. č. 279/1v k.ú. Litom ěřice   
Žadatel:  RWE GasNet s.r.o., IČO:27295567, Klíšská 940, Ústí nad Labem 
 
Odůvodnění: V rámci stavební akce „Reko MS Litoměřice-Vavřinecká“ žadatel zrekonstruoval část 
plynárenského zařízení v ul. Vavřinecká.  
Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č. 
9810000391 dne 16.6.2014. Objednavatelem geometrického plánu a jeho plátcem byl žadatel. 
Poplatky za vklad práva do KN  hradí žadatel.  

Parcelní 
číslo 

Název druhu 
pozemku 

Způsob využití Výměra 
Druh 
zařízení 
(přípojka) 

Délka 
vedení 
bm 

náhrada za 
bm / Kč 

DPH 21% výpočet      
(bez DPH) 

279/1 ostatní 
plocha ostat. komunikace 1435 

STL 
8,27 125,00 217,09 1 033,75 

cena celkem bez DPH   8,27   217,09 Kč 1 033,75 Kč 

cena celkem s DPH         1 250,84 Kč 

Cena za BM je určena dle platných zásad, schválených  Zastup. města  Litoměřice dne 23.6.2005 pod  č. jed. I/20 

Návrh na usnesení 

ZM schvaluje z řízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění provozování, údržby a oprav 
plynárenského za řízení k části pozemku parc. č. 279/1 v k.ú. Litom ěřice dle GP č. 4403-
2016342/2016 ve prosp ěch oprávn ěného RWE GasNet s.r.o., I ČO:27295567, Klíšská 940, Ústí 
nad Labem, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1 .234,- Kč + 21% DPH a uhrazení 
správního poplatku za vklad práva do katastru nemov itostí. 
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