
 
POZVÁNKA 

na 2. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 11.2.2016 od 16 hod.  
v kongresovém sále Hradu v Litoměřicích se sídlem Tyršovo nám. 68 

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

1. Informace o výsledcích audit ů udržitelného rozvoje a postupu do kategorie "A" dl e kritérií MA21  
 v rámci NSZM        

2. Rozpo čtová opat ření dle doporu čení FV ze dne 1.2.2016 
3. Dotace pro Destina ční agenturu České st ředoho ří o.p.s.  
4. Kontrola pln ění usnesení ZM za rok 2015    
5. Schválení poskytování m ěsíčních odm ěn neuvoln ěným členům zastupitelstva  
6. Schválení OZV o zákazu požívání alkoholu na ve řejných prostranstvích 
7. Schválení p řísedícího Okresního soudu v Litom ěřicích  
8. Žádost o dotaci z Fondu česko-n ěmecké budoucnosti – 3. ro čník Litom ěřické letní filharmonie 2016 
9. Schválení dotací na činnost -  Ob čanské sdružení Puellae cantantes, Klub p řátel chlapeckého sboru Páni kluci 

a Kinoklub Ostrov, o.s  
10. Program podpory celoro ční činnosti sportovních spolk ů v Litom ěřicích   
11. Schválení dohody o splátkách  
12. Prominutí p říslušenství dluhu  
13. Smlouva o poskytnutí neinvesti ční dotace na zabezpe čení léka řské pohotov. služby na rok 2016  
14. Smlouva o zajišt ění závazku ve řejné služby na zabezpe čení léka řské pohotov. služby na rok 2016  
15. Plán činnosti Kontrolního výboru p ři ZM na 1. pololetí 2016   
16. Dodatky ke Smlouv ě o nájmu výstavišt ě Zahrada Čech a Licen ční smlouv ě k ochranným známkám „Zahrada 

Čech“       
17. Revokace usnesení ZM č.219/8/2015 ze dne 10.12.2015 (Podpora sociálních sl užeb na rok 2016)  

Majetkové záležitosti:    
Záměry: 

18. Prodej pozemku parc. č. 2563/39 o vým ěře 19 m2  (zast.plocha)v k.ú. Litom ěřice 
19. Prodej pozemku parc. č. 600/64 o vým ěře 4 m2 (ostat.plocha)v k.ú. Pokratice 
20. Prodej pozemku parc. č. 4334/2 o vým ěře 10 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litom ěřice 
21. Prodej pozemku parc. č. 4334/4 o vým ěře 20 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litom ěřice 
22. Prodej pozemku parc. č. 4025/31 o vým ěře 552 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litom ěřice 
23. Prodej pozemku parc. č. 5094/4 o vým ěře 8944 m2 (ovocný sad) v k.ú. Litom ěřice 
24. Nákup části pozemku parc. č. 3408/52 o vým ěře cca 3300 m 2 v k.ú. Litom ěřice 
25. Prodej pozemku parc. č. 823/1 o vým ěře 482 m2 (zahrada) v k.ú. Litom ěřice  

Prodeje: 
26. Prodej pozemku parc. č. 1151/1 o vým ěře 991 m2 (zahrada) a parc. č. 1151/2 (zast.plocha) o vým ěře 19 m2 v k.ú. 

Pokratice 
27. Prodej pozemku parc. č. 2962/6 o vým ěře 7 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litom ěřice  
28. Prodej pozemku parc. č. 196/53 o vým ěře 18 m2 (stavební), parc. č. 196/14 o vým ěře 202 m2 (orná)  a 194/39 o 

vým ěře 39 m2 (ost.plocha) v k.ú. Pokratice (nezapsaný odd ěl.geomet.plán) s kone čnou platností  
29. Nákup pozemk ů parc. č. 3607/6 o vým ěře 143 m2 (ost.plocha) a parc. č. 3580/2 o vým ěře 86 m2 (ost.plocha) v k.ú. 

Litom ěřice 
30. Bezúplatný p řevod pozemku parc. č. 1265/16 o vým ěře 16 m2 v k.ú. Litom ěřice (nezapsaný odd ěl.geomet.plán) 
31. Bezúplatný p řevod pozemk ů parc. č. 827/23, 827/24, 827/36, 1267/22, 1267/23 a 1267/24 (ostat.plocha) v k.ú. 

Litom ěřice, smlouva č.j. 6237/2015 od ČR ÚZSVM, Rašínovo náb řeží 390, Praha 
32. Revokace usnesení ZM ze dne 10.12.2009 pod bode m I/32 – prodej podílu pozemku parc. č. 888 pod stavbou 

č.p. 1288 u ul. Rooseveltova, Litom ěřice – úprava kupní ceny  
33. Zřízení věcného b řemene – služebnosti  umíst ění provozování, údržby a oprav elektriza ční distribu ční 

soustavy k částem pozemk ů parc. č. 3768/2 a 3768/1 v k.ú. Litom ěřice a parc. č. 615/1 v k.ú. Pokratice 
34. Zřízení věcného b řemene – služebnosti  umíst ění provozování, údržby a oprav elektriza ční distribu ční 

soustavy k částem pozemk ů parc. č. 2472/91, 5474/3 v k.ú. Litom ěřice 
35. Zřízení věcného b řemene – služebnosti  umíst ění provozování, údržby a oprav plynárenského za řízení 

k částem pozemk ů parc. č. 33, 165, 247 v k.ú. Litom ěřice  
36. Zřízení věcného b řemene – služebnosti  umíst ění provozování, údržby a oprav elektriza ční distribu ční 

soustavy k částem pozemk ů parc. č. 1313/27,1313/28,1838/2 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   ZM 
 

 
pro jednání ZM, dne:  11. 2. 2016 
předkládá:   starosta 
 
 

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: 
Informace o výsledcích auditů udržitelného rozvoje a postupu do kategorie "A" podle Kritérií 
místní Agendy 21 (MA21) v rámci NSZM ČR.  
 

 
Odůvodnění: 
 
Město Litoměřice získalo v roce 2015 Kategorii „A“ v rámci Kritérií MA 21. Podmínkou pro úspěšné 
zvládnutí postupu do Kategorie A bylo nutné vypracovat tzv. audity udržitelného rozvoje k celkem 10 
rozvojovým oblastem dle Aalborských závazků (veřejná správa a územní rozvoj; životní prostředí; 
udržitelná výroba a spotřeba; doprava; zdraví; místní ekonomika a podnikání; kultura a místní tradice; 
výchova a vzdělání; sociální prostředí; globální odpovědnost).  
Tyto audity mají odborný charakter a slouží ke zhodnocení stavu rozvoje města ve všech oblastech, 
odhalení slabých a silných stránek a následně k nastavení postupné strategie, jak dosáhnout celkového 
vyváženého rozvoje všech oblastí. Audity se skládají ze sebehodnocení a následně z kontroly 
nezávislých expertů, vč. místního šetření. 
Kategorie A je obhajována každé tři roky a v rámci závěrečných posudků jsou městu dána doporučení  
a podmínky k obhájení titulu.  
Odkaz na zpracované audity a oponentní posudky: http://zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2271447t  
 
 
 
Dopad do rozpočtu města:  
 
Návrh nemá přímý dopad do rozpočtu města.    
 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM bere na vědomí výsledky auditů udržitelného rozvoje a postup do kategorie "A" dle Kritérií místní 

Agendy 21 v rámci NSZM ČR. 
 

  
 

 

 

 

 
Podpis navrhovatele: __________________    Přijaté usnesení ZM č.: ___________________ 

http://zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2271447t


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 : 11. 2. 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 1. 2. 2016 (viz příloha orig. zápisu) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                              

 



 

Zápis 
z jednání výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice 

Finanční výbor (FV) 

konaného dne 1. 2. 2016 od 16:00 v zasedací místnosti ČNIS 

Přítomni: 

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

Omluveni:  

• Aleš Kodytek 

 

 
 

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

Zapisovatel: ing. Iveta Zalabáková 

Program: 

1. Návrhy na rozpočtová opatření 
2. Různé 
 

 

Konec jednání: 17:20 

Termín příštího jednání:  11. 4. 2016 od 16:00 v zasedací místnosti ČNIS  

Zapsal (a): ing. Iveta Zalabáková 
 



Hosté:  ing. Křížová, ing. Lachman, ing. Brunclíková, ing. Elman, místostarosta ing. Grund  
 

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 + ostatní rozpočtová opatření 2015 – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
- jedná se o rozpočtová opatření ohledně dotací – tj. úprava na skutečné čerpání k 31.12. 2015 od poslední 
úpravy rozpočtu v ZM 10.12. 2015 
- ostatní rozpočtová opatření roku 2015 – řešeny zásadní změny příjmů a výdajů dle skutečného čerpání  
k 31.12. 2015 od poslední úpravy rozpočtu v ZM 10.12. 2015 – tj. celkem změna vlivem těchto rozpočtových 
opatření ve výši 18,3 mil. Kč – z toho zvýšení příjmů o cca 6,3 mil. Kč, snížení výdajů o cca 6 mil. Kč (tj. zde 
se jedná o skutečné zvýšení finančních prostředků), zbytek tvoří přesuny výdajů z roku 2015 do roku 2016 
- tj. po promítnutí těchto rozpočtových opatření v celkové výši 18 306 tis. Kč – přebytek rozpočtu roku 2015 
ve výši 11 475 tis. Kč  
 
FV bere informaci na vědomí, souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení.  
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Dotace 2016 – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
- jedná se o dotace roku 2016 + v tabulce uvedeny i přesuny výdajů z roku 2015 do roku 2016 
FV bere informacina vědomí, souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení.  
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)   
 
Odbor ekonomický – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
Investiční příspěvek pro PO TSM: 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 1)    
Vyúčtování mandátní odměny: 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor správní – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor školství, kultury, sportu a pam. péče – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
Výdaj na letní koupaliště: 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 1)    
Ostatní výdaje: 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor životního prostředí – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0) 

 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0) 

 

Odbor územního rozvoje – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0) 

Ing. Brunclíková dále informovala o požadavku na předláždění komunikace M. Pomocné (v souvislosti s nově 

dokončeným autobusovým nádražím) – předpokládaná výše investice dle kvalifikovaného odhadudo 6 mil. Kč. 

FV doporučuje investiční akci zařadit do zásobníku projektů města k dalšímu zpracování a projednání. 

 
Odbor dopravy a silničního hospodářství – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0) 



 

celkem navržená rozpočtová opatření – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
- částka 19 138 tis. Kč (tj. celková výše rozpočtových opatření) – představuje jednak přesuny nedočerpaných výdajů 

roku 2015, které přecházejí do výdajů roku 2016 (tj. dosud nejsou zahrnuty v rozpočtu 2016) ve výši 6 563 tis. Kč – 

zbytek tvoří nové výdaje roku 2016  

 

 
Ad 2. Různé: 

 
Informace ohledně stavu finančních prostředků na účtech města k 31.12.2015: 
- k 31.12. 2015 stav finančních prostředků na účtech města ve výši cca 150 mil. Kč – tj. za rok 2015 bylo  hospodaření 

města přebytkové (stav k 1.1. 2015 ve výši 134 mil. Kč) – podrobně bude rozebráno v závěrečném účtu města za rok 

2015 

 

vývoj daňových příjmů k 12/2015:    
- v porovnání se stejným obdobím minulého roku je stav plnění jednotlivých daní (viz příloha) vyšší o cca 5,7 

mil. Kč  

 

 

 

 
 

 ověřil – ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV 

 

 

 

 

Přílohy:  

 

• Návrhy rozpočtových opatření  

• Daňové příjmy k 12/2015 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník:   

• 1x ing. Lončák, MBA – předseda FV 

• 1x členové FV 

• 1x vedení města 

• 1x vedoucí zúčastněných odborů a PO 

• 1x pí. Pavučková – rozpočtářka 

• 1x vnitřní audit 

• 1x sekretariát 

 



původní změna nový původní změna nový

2805/2000 dotace od obcí - přestupky 140 -5 135

5805/5000 Správa úložišť radioakt. odpadu - Richard 3 000 1 000 4 000

3811/3321 KÚÚK-účel.dot.-ZŠ ul. Na Valech - PAŽIT 0 21 21 0 21 21 KÚÚK-účel.dot.-ZŠ ul. Na Valech - PAŽIT 3811/3321

3811/3323 KÚÚK-účel.dot.-ZŠ ul. B. Němcové - PAŽIT 0 27 27 0 27 27 KÚÚK-účel.dot.-ZŠ ul. B. Němcové - PAŽIT 3811/3321

13013/9000 MPSV ČR - účel. dot. - operační program zaměstnanost - MP 78 -26 52 78 -26 52 MPSV ČR - účel. dot. - operační program zaměstnanost - MP 13013/9000

13234/9000 MPSV ČR - účel. dot. - aktivní politika zaměstnanosti - MP 0 26 26 0 26 26 MPSV ČR - účel. dot. - aktivní politika zaměstnanosti - MP 13234/9000

14004/2300 KÚÚK - účel. dot. - výdaje JSDH 5,0 0,2 5,2 5,0 0,2 5,2 KÚÚK - účel. dot. - výdaje JSDH 14004/2300

29008/5000 MZe ČR - účel. dot. - nákl. na činn. odbor. lesního hospodáře 471 -1 470 471 -1 470 MZe ČR - účel. dot. - nákl. na činn. odbor. lesního hospodáře 29008/5000

MŽP ČR - účel. dot. - "MAESTRO" 271 -1 270 777 -28 749 MŽP ČR - účel. dot. - "MAESTRO" 

MŽP ČR - účel. dot. - projekt "Ready 21" 1 990 -1 107 883 1 990 -752 1 238 MŽP ČR - účel. dot. - projekt "Ready 21" 

15827/5200 MŽP ČR - účel. dot. - "Park Miřejovická stráň" 1 480 -15 1 465 1 480 -15 1 465 MŽP ČR - účel. dot. - "Park Miřejovická stráň" 15827/5200

90877/5200 SFŽP - účel. dot. - "Park Miřejovická stráň" 106 -1 105 106 -1 105 SFŽP - účel. dot. - "Park Miřejovická stráň" 90877/5200

84505/5200 ROP - SZ - Jiráskovy sady - rekonstrukce dětského dopr. hřiště 10 679 -1 002 9 677 2 954 -789 2 165 ROP - SZ - Jiráskovy sady - rekonstrukce dětského dopr. hřiště84505/5200

84505/8200 ROP - SZ - autobusové nádraží - modernizace a dostavba 50 432 -1 738 48 694 50 432 -1 892 48 540 ROP - SZ - autobusové nádraží - modernizace a dostavba 84505/8200

daň z příjmů FO ze závislé činnosti 54 900 2 170 57 070 248 -248 0 Masarykova ZŠ - PD - odborné učebny 3325/3500

daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti 5 100 242 5 342 578 -578 0 revitalizace budovy VUUS za účelem přestěhování ZUŠ 3339/3500

daň z příjmů FO kapitálových výnosů 6 300 28 6 328 300 -300 0 DDM - TKM - revitalizace Sběrného dvora - PD 3610/3500

daň z příjmů PO 58 000 745 58 745 5 634 -3 235 2 399 MPSV ČR - státní přísp. na výkon pěstounské péče 13010/6300

daň z přidané hodnoty 115 200 1 587 116 787 150 -38 112 příprava a realizace projektů 9103/9100

daň z nemovitých věcí 21 500 -574 20 926

1803/1000 úroky z bankovních účtů 105,5 -0,2 105,3

8804/8500 parkovací automaty 5 500 750 6 250 1 900 -434 1 466 FÚ - odvod DPH 

3802/3406 MKZ - nebytové prostory - nájemné 2 300 108 2 408 90 -2 88 FÚ - daň z nemovitostí

4802/4000 prodej bytů 13 300 1 242 14 542 150 -0,2 149,8 bankovní popl. za vedení účtu

800 -103 697 zaměstnanci úřadu - stravné 2008/2000

310 -74 236 vodné, stočné, srážková voda

1 100 -76 1 024 elektrická energie

459 -38 421 telefony, internet

787 -216 571 semináře, školení, kurzy + RENTEL 

DOTACE    

Převod nedočerpaného rozpočtu v r. 2015 do rozpočtu  r. 2016

Nedočerpaný rozpočet a výrazně nedočerpané položky rozpočtu r. 2015 

1
8

0
1

/
1

0
0

0

Navýšení rozpočtu příjmů 

15007/910015007/9100

2020/2000

DOTACE + ostatní RO r. 2015    

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

1008/1000

2023/2000



700 -700 0 ul. Dlouhá - oprava objektu 4806/4000

50 -37 13 likvidace černých skládek

20 -20 0 likvidace odpadu z recyklačního zařízení

1 030 -34 996 svoz bioodpadů

2 280 -485 1 795 uložení komunálního odpadu

200 -172 28 deratizace + odchyt holubů

100 -100 0 omezení škod černou zvěří

30 -17 13 ochrana příroda - ÚSES, VKP

35 -20 15 vodní hospodářství

10 -10 0 lesní hospodářství

15 -15 0 ovzduší

20 -20 0 odpady

50 -16 34 myslivost

711 -60 651 Sběrový dvůr, ul. Nerudova 5809/5000

3 988 -334 3 654 Jiráskovy sady - vlastní zdroje 5201/5200

400 -300 100 Hvězdárna - park

300 -250 50 Domov důchodců v Ltm. - park

589 -300 289 Jiráskovy sady - rozvojová péče + práce s veřejností

4 200 -1 507 2 693 "Park Miřejovická stráň" - vlastní zdroje 5204/5200

4 600 -619 3 981 el. energie veřejné osvětlení města 8402/8400

358 -130 228 účel. dot. - projekt "Ready 21" 9116/9100

941 -401 540 energetický management 9807/9100

1 331 -187 1 144 SMO ČR - podpora rozvoje meziobecní spol. 9808/9100

771 -324 447 projekt progReSsHEAT 9810/9100

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 6 831 -18 306 -11 475

357 689 -14 830 342 859 93 528 -14 830 78 698Celkem Celkem

5202/5200

5
0

0
1

/
5

0
0

0

5003/5000

5
0

0
4

/
5

0
0

0



původní změna nový původní změna nový

5805/5000 Správa úložišť radioakt. odpadu - Richard 3 000 1 000 4 000 0 1 000 1 000 elektromobil 5805/5000

příspěvek na výkon státní správy 10 618 88,4 10 706,4 0 1 000 1 000 MěN PO - změna osvětlení 5805/5000

příspěvek na výkon státní správy s rozšířenou působností 22 108 74,2 22 182,2

1803/1000 úroky z bankovních účtů 70 -0,6 69,4 0 248 248 Masarykova ZŠ - PD - odborné učebny 3325/3500

0 578 578 revitalizace budovy VUUS za účelem přestěhování ZUŠ 3339/3500

0 300 300 DDM - TKM - revitalizace Sběrného dvora - PD 3610/3500

1 114 3 235 4 349 MPSV ČR - státní přísp. na výkon pěstounské péče 13010/6300

70 38 108 příprava a realizace projektů 9103/9100

150 401 551 energetický management 9807/9100

599 372 971 MŽP ČR - účel. dot. - projekt "Ready 21" 15007/9100

111 67 178 účel. dot. - projekt "Ready 21" 9116/9100

923 324 1 247 projekt progReSsHEAT 9810/9100

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 14 582 6 401 20 983

50 378 7 563 57 941 2 967 7 563 10 530

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

Převod nedočerpaného rozpočtu v r. 2015 do rozpočtu  r. 2016

Celkem Celkem

2806/2000



pro jednání ve finančním výboru, dne: 1.2.2016

předkládá odbor:

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 20 983 10 960 31 943

20 983 10 960 31 943

původní změna nový

2 1006/1000 TSM, PO - investiční přísp. 0 11 200 11 200

3 1007/1000 TSM, PO - mandátní odměna 3 300 -240 3 060

3 300 10 960 14 260

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:

Příjmy a výdaje:

2 Po dohodě s vedením města - pořízení investic pro PO TSM formou investičního příspěvku (projednáno

na jednání RM 14.1.). Konkrétně se jedná o pořízení těchto investic:

set na opravy výtluk na místních komunikacích: 

silniční fréza 5,1 mil. Kč

vibrační válec  665 tis. Kč

bagela 2,6 mil. Kč

pracovní plošina 2,1 mil. Kč

elektrické nákladní vozidlo 786 tis. Kč

Předpoklad, že bude vysoutěženo za nižší cenu, tj. poté bude upraveno na skutečnou výši dle 

vysoutěžení.

3 Vyúčtování mandátní odměny za rok 2015 - náklady na činnosti spojené s mandátem za rok 2015

ve výši 3 060 tis. Kč (tj. obdobná výše jako za rok 2014).

1 O finanční prostředky ve výši 10 960 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     19.1.2016 Mgr. Karel Krejza

Datum, podpis navrhovatele - vedoucí odboru:                   19.1.2016 Ing. Iveta Zalabáková

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

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: 1.2.2016

předkládá odbor: správní

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 31 943 50 31 993

31 943 50 31 993

původní změna nový

2 2023/2000 úklidové práce, stěhování, skartace, 1 100 50 1 150

1 100 50 1 150

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:

Příjmy a výdaje:

2 Z důvodu rozšíření úklidových prostor (nové prostory OSPOD) a navýšení minimální mzdy 

na rok 2016 v souhrnu o 97 000 Kč, žádáme navýšení rozpočtu o 50 000 Kč. Zbývající částka 

bude řešena úsporou v rozpočtu odboru.

1 O finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     20.1.2016 Mgr. Milan Čigáš

Datum, podpis navrhovatele - vedoucí odboru:                   20.1.2016 Ing. Jaroslav Lachman

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)

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 

Rozpočet (v tis. Kč)
ÚZ/ORG N á z e v

C e l k e m 



pro jednání v ZM, dne: 1.2.2016

předkládá odbor: školství, kultury, sportu a PP

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 31 993 426 32 419
3 3802/3406 MKZ - nebytové prostory - nájemné - pohledávky 0 95 95

10 3806/3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická - provoz  0 850 850
11 3806/3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická - energie  0 600 600

31 993 1 971 33 964

původní změna nový

2 3802/3406 MKZ - nebytové prostory - nájemné - finanční vypořádání r. 2015 0 108 108
4 3802/3406 MKZ - nebytové prostory - nájemné - závazky 0 95 95
5 3250/3500 letní koupaliště - rekonstrukce sociálního zařízení 0 1 450 1 450
6 3304/3506 MŠ, ul. Vančurova - zatepl.a výměna otvor.výpl. - PD 0 50 50
7 3325/3507 Masarykova ZŠ, ul. Svojsíkova - zatepl.a výměna otvor.výpl. - PD 0 80 80
8 3610/3508 DDM, ul. Plešivecká - zatepl.a výměna otvor.výpl. - PD 0 125 125
9 3327/3500 ZŠ Havlíčkova -  EA, ZVA dotace OPŽP 0 63 63

0 1 971 1 971

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:

Příjmy:

2 za 1-12/2015 (Kč)
platby na příjm. účet města 1-12/2015                    2 407 822
převod plateb na účet MKZ  1-12/2015                   2 300 140

vyúčtování skutečných příjmů z NP za r. 2015 107 682

Žádáme rozp. opatření na NP-nájemné z důvodu převodu vyúčtování odvodu skutečných příjmů r. 2015.

Příspěvkové organizace - finanční vypořádání neinv. příspěvku z r. 2015

V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

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   ZM

1. Tabulka P ř í j m y 
Rozpočet (v tis. Kč)

ÚZ/ORG N á z e v

2. Tabulka



3, 4 Převod pohledávek a závazku za příjem z NP MKZ do rozpočtu města z r. 2015 (platby, které nebyly
ke dni 31.12.2015 zaplaceny na bank. účet města). 

5 Žádost PO MSZ o uvolnění finančních prostředků na rozšíření stávajícího sociálního zařízení 
v prostorách objektu šaten letního koupaliště.  Současné zastaralé zázemí  již není dostačující vzhledem k platným

 předpisům a požadovaným standardům ve vztahu ke zvyšujícímu se počtu návštěvníků areálu letního 

koupaliště a  jejich umístění je v nevyhovující vzdálenosti od bazénů. Na financování akce navrhujeme použít v plné výši

nedočerpaný příspěvek na energie a na provoz PO za rok  (viz 10-11).

6-8 Žádáme o poskytnutí finančních prostředků na projektovou přípravu 3 akcí s pozitivním dopadem na

energetickou náročnost těchto objektů, určených pro vzdělávání dětí a žáků MŠ/ZŠ. PD je nezbytnou přílohou žádosti 

do výzvy OPŽP.

9 Žádáme o finanční prostředky spojené s přípravou závěrečného vyhodnocení akce energetických dopadů

v rámci "Zateplení a výměna oken ZŠ Havlíčkova" realizovaného v roce 2014.

10-11 Finanční vypořádání poskytnutého příspěvku na provoz  a energie PO MSZ  za rok 2015 v souladu se Směrnicí

04/2012 určující hospodaření PO zřízených městem Litoměřice

1 O finanční prostředky ve výši 401 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     20.1.2016 Mgr. Karel Krejza

Datum, podpis navrhovatele:                   20.1.2016 Ing. Andrea Křížová



pro jednání ve finančním výboru, dne: 1.2.2016

předkládá odbor: odbor životního prostředí

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 32 419 6 32 425

32 419 6 32 425

1. Tabulka

původní změna nový

2 5003/5000 likvidace uhynulých zvířat 5 6 11

5 6 11

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

2 Během měsíce ledna 2016 přišly 2 faktury v celkové hodnotě 6 300,- Kč.  

1 O finanční prostředky ve výši 6 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města:
(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  25.1.2016 Mgr. Václav Červín

Datum, podpis navrhovatele:                                   25.1.2016 Ing. Pavel Gryndler

C e l k e m 

C e l k e m 

Výdaje

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

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: 1.2.2016

předkládá odbor:

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 32 425 -12 32 413

2 6007/6300 porušení rozpočtové kázně org. KLIKA 1 0 12 12

32 425 0 32 425

původní změna nový

 

0 0 0

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :  

Příjmy:

2 Z důvodu porušení rozpočtové kázně za rok 2014, je organizace KLIKA 1 povinna vrátit

částku  31.800,- Kč  do rozpočtu města. Měsíční splátka činí 1.000,- Kč.

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

Datum, podpis projednání s vedením města:   25.1.2015 Ing. Pavel Grund

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     

Datum, podpis navrhovatele - vedoucí odboru:                   25.1.2015 Ing. Bc. Renáta Jurková

C e l k e m 

C e l k e m 

V ý d a j e

ÚZ/ORG

2. Tabulka

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)



pro jednání ve finančním výboru, dne: 1.2.2016

předkládá odbor: územního rozvoje

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 32 413 557 32 970

32 413 557 32 970

původní změna nový

2 8001/8100 inženýrská činnost 500 350 850

3 8004/8100 participativní rozpočet 0 150 150

4 8216/8100 regenerace panelových sídlišť 1 990 57 2 047

2 490 557 3 047

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje:

2 Město po odchodu Mgr. Karpíškové uzavřelo smlouvu o poskytování právních služeb.   

Výše plnění je 20 tis. Kč plus DPH měsíčně.

3 ZM schválilo dne 10.12. 2015 realizaci participativního rozpočtu pro rok 2016, který

počítá s financováním komunitních projektů v max. výši 150 tis. Kč.

4 Zůstatek z rozpočtu z roku 2015 potřebujeme na zakoupení košů na psí exkrementy.

1 O finanční prostředky ve výši 557 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     25.1.2016 Mgr. Václav Červín

Datum, podpis navrhovatele:                   25.1.2016 Ing. Venuše Brunclíková, MBA

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

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 

Rozpočet (v tis. Kč)

2. Tabulka V ý d a j e

ÚZ/ORG

C e l k e m 

N á z e v



pro jednání ve finančním výboru, dne: 1.2.2016

předkládá odbor: dopravy a silničního hospodářství

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 32 970 750 33 720

32 970 750 33 720

původní změna nový

2 8503/8500 Městská hromadná doprava 3 400 750 4 150

3 400 750 4 150

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

1-2 Navýšení rozpočtu na základě usnesení RM č. 885/33/2015 ze dne 17.12.2015, kterým byla schválena  

Smlouva o veřejných službách k zajištění dopravní obslužnosti Města Litoměřice městskou autobusovou

dopravou (MHD) v režimu mimořádné situace pro období roků 2016 - 2017 (max. do 31.12.2017) mezi 

dopravcem BusLine a.s. Semily a Městem Litoměřice. V pořadí již druhé výběrové řízení na nového

dopravce pro období 10 let bylo ukončeno neúspěchem, nepřihlásil se žádný uchazeč. Z uvedeného

důvodu bylo v závěru roku nezbytné uzavřít smlouvu v režimu mimořádné situace, tak, aby nedošlo

k přerušení služby pro občany. Dopravce však z důvodu navýšení mandatorních výdajů požadoval

změnu platby za km z dosavadních 42,50 - na 49,01,-Kč. 

1 O finanční prostředky ve výši 750 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   28.1.2016 Ing. Pavel Grund

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     

Datum, podpis navrhovatele:                   28.1.2016 Bc. Jan Jakub

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

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

C e l k e m 

1. Tabulka Výdaje

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

1. Tabulka P ř í j m y 



saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 14 582

dotace 6 401

mezisoučet 20 983

ekonomický 10 960

mezisoučet 31 943

správní 50

mezisoučet 31 993

školství, kultury, sportu a PP 426

mezisoučet 32 419

správa nemovitého majetku města 0

mezisoučet 32 419

životního prostředí 6

mezisoučet 32 425

sociálních věcí a zdravotnictví -12

mezisoučet 32 413

stavební úřad 0

mezisoučet 32 413

územního rozvoje 557

mezisoučet 32 970

městská policie 0

mezisoučet 32 970

útvar obrany a krizového řízení 0

mezisoučet 32 970

obecní živnostenský úřad 0

mezisoučet 32 970

dopravy a silničního hospodářství 750

mezisoučet 33 720

oddělení projektů a strategií 0

mezisoučet 33 720

stav po 1. RO 33 720

1. RO celkem 19 138

členění dle odborů zdroje z min. let



Výběr daní za období      
1-12/2015

s porovnáním na období 1-12/2014
(údaje v tis. Kč)

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

53 403 57 070 6 703 5 342 5 922 6 328 56 698 58 745 8 393 15 183 115 243 116 787 21 493 20 926

1 5 593 5 626 963 29 432 540 5 030 1 695 9 763 9 338 658 373

2 4 856 4 761 59 861 805 400 432 16 313 13 803 57 79

3 3 987 4 022 727 106 320 335 5 291 5 396 6 599 4 174 22 63

14 436 14 409 1 749 135 1 613 1 680 10 721 7 523 0 0 32 675 27 315 737 515

4 3 637 3 481 385 390 6 392 7 247 6 703 7 324 80 15

5 4 171 4 076 420 440 16 89 11 775 12 620 116 16

6 4 542 4 662 2 444 475 5 691 9 587 8 394 8 000 6 532 6 306 13 906 14 955

12 350 12 219 0 2 1 249 1 305 12 099 16 923 8 394 8 000 25 010 26 250 14 102 14 986

7 4 720 4 971 354 565 641 15 028 12 831 7 859 8 792 865 551

8 4 779 4 812 277 808 573 599 12 453 14 151 196 328

9 4 164 4 887 1 823 799 577 629 7 054 8 591 7 183 7 169 7 765 248 456

13 663 14 670 2 100 1 961 1 715 1 869 22 082 21 422 0 7 183 27 481 30 708 1 309 1 335

10 4 663 4 861 501 846 505 508 1 912 2 243 7 306 8 007 89 172

11 4 412 4 723 490 144 413 488 432 320 13 964 14 580 18 55

12 3 879 3 911 1 863 2 255 427 478 9 452 10 313 8 807 9 927 5 238 3 863

12 954 13 495 2 854 3 245 1 345 1 474 11 796 12 876 0 0 30 077 32 514 5 345 4 090

53 403 57 070 6 703 5 343 5 922 6 328 56 698 58 744 8 394 15 183 115 243 116 787 21 493 20 926

%
plnění 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

259 462 265 198

100 100

FO-KV
VÝBĚR DANÍ V ROCE 2014 a 2015

1122 1511

Daň z nem.

1211
Měsíc

1111 1112

FO-ZČ FO-SVČ

(bez PO-OBCE) 5 736

DPHPO PO-OBCE

1121

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)

% plnění (bez PO-OBCE)

Rozdíl plnění +/-

1113
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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 : 11. 2. 2016 

předkládá : Lukas Wünsch – neuvolněný radní města Litoměřice 

 

 

Návrh: 

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

 

 

 

Odůvodnění: 

 

 Dotace je poskytována každoročně. Bude využita na uhrazení nutných výdajů 

spojených s činností Destinační agentury České středohoří, o.p.s. v roce 2016 a na realizaci 

projektů a aktivit podporujících rozvoj cestovního ruchu v destinaci České středohoří. 

 

Celková výše dotace je 450.000,-Kč v tomto členění: 

 

Mzdové náklady, část – 200.000,-Kč 

Provozní náklady – 80 000,- Kč 

Propagace – 170 000,- Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh na usnesení: 

 

1. ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice ve výši 450.00,-Kč pro 

Destinační agenturu České středohoří, o.p.s., Tyršovo náměstí 6/5, Litoměřice, IČ: 28750853 

na činnost v roce 2016. 

 

2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem 

Litoměřice a Destinační agenturou České středohoří, o.p.s., Tyršovo náměstí 6/5, Litoměřice, 

IČ: 28750853  

(viz. příloha orig.zápisu). 

 

 

 

 

Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                              
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

č. SPR 1/2016 

 

uzavřená na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v souladu s ustanovením §10a  zákona 

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

 

 

I. 

Smluvní strany 

 

Poskytovatel: Město Litoměřice 

Sídlo:             Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice  

Zastoupený:   Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou 

IČ: 00263958 

DIČ: CZ00263958 

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 

číslo účtu: 1524471/0100 

(dále jen ,,poskytovatel“) 

 

a 

 

Příjemce:      Destinační agentura České středohoří, o.p.s. 

Sídlo:           Tyršovo náměstí 68/5, 412 01 Litoměřice 

Zastoupený: Luďkem Jirmanem, ředitelem 

IČ: 28750853  

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 107 – 1470530297/0100  

Příjemce je zapsán v rejstříku obecně prospěšných společností oddíl O, vložka č. 325 

(dále jen ,,příjemce“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

 

II. 

Poskytnutí dotace 

 

1. Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Litoměřice č. ……… 

ze dne 11.2.2016 dotaci ve výši 450.000,-Kč (slovy: čtyřistapadesáttisíckorunčeských), která 

bude převedena jednorázově bezhotovostně na účet příjemce č. 107 -1470530297/0100. 

 

III. 

Financování 

 

1. Dotace je poskytnuta za účelem uhrazení nutných výdajů spojených s činností Destinační 

agentury České středohoří, o.p.s. v roce 2016 a na realizaci projektů a aktivit podporujících 

rozvoj cestovního ruchu v destinaci České středohoří. 

Základní činnosti DA: 

Mzdové náklady, část – 200.000,-Kč 

Provozní náklady – 80 000,- Kč 

Propagace – 170 000,- Kč 

 



 3

 

2. Termín ukončení čerpání dotace je 31.12.2016.   

3. Dotaci lze použít pouze na úhradu uznatelných nákladů. 

 

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

- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti, 

- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním činností stanovených 

zakládací smlouvou o.p.s., 

- byl vynaložen v souvislosti s činnostmi příjemce realizovanými v rámci 

běžného kalendářního roku, 

- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho 

účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními 

podpůrnými doklady. 

 

Neuznatelný náklad je náklad na: 

- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, 

- dlužný úrok, 

- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy, 

- nákupy pozemků a budov, 

- rekonstrukce a opravy nemovitostí, 

- ztráty z devizových kurzů, 

- nájemné s následnou koupí (leasing). 

 

 

IV. 

Práva a povinnosti  

 

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

 

a) Použít dotaci za účelem provádění činností stanovených zakládací smlouvou o.p.s., 

pro který byla dotace poskytnuta, a to do konce kalendářního roku, ve kterém byla 

poskytnuta a v souladu s touto smlouvou (dále jen ,,kalendářní rok“).  

 

b) Spolupracovat se subjekty působícími v oblasti cestovního ruchu při propagaci 

destinace České středohoří. 

 

c) Dotaci nepřevést na jiný subjekt. 

 

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

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

pozdějších předpisů. 

 

e) Na originálech dokladů proplácených z dotace města bude uvedeno: „Tento náklad je 

hrazen z dotace Města Litoměřice“. 

 

f) Předat poskytovateli písemné závěrečné finanční vypořádání poskytnuté dotace, a to 

do 31.1. následujícího kalendářního roku. 

 

g) Závěrečné finanční vypořádání poskytnuté dotace musí obsahovat přehled všech 

výdajů hrazených z dotace. 
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h) Zveřejňovat při všech příležitostech, že dotační prostředky poskytlo Město Litoměřice 

a uvádět logo města s názvem města na všech propagačních materiálech souvisejících 

s využitím dotačních prostředků. 

 

i) Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití 

prostředku dotace a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence. 

 

j) Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele z něhož mu byla 

poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než poskytnutá 

částka, a to do 15.2. následujícího kalendářního roku. 

  

k) Respektovat závěry kontroly provedené poskytovatelem. 

 

l) V případě, že porušení podmínek této smlouvy bude kvalifikováno jako porušení 

rozpočtové kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona            

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

předpisů. 

 

m) Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho 

likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po 

předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce dotace je povinen poskytovateli dotace 

poskytnout veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle 

názoru poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace. 

 

V. 

Sankce, odstoupení od smlouvy 

 

1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek této smlouvy požadovat na příjemci 

vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté v rámci 

dotace vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením 

prostředků poskytnuté dotace, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty až 

do výše 15% z takové částky. Povinnost úhrady úroků z prodlení nebo penále je ustanovením 

o smluvní pokutě nedotčena. 

 

2. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní 

povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá 

účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 1 měsíc ode dne doručení výpovědi příjemci. 

 

3. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených v § 

167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním vysloví 

souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, která návrh 

podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví souhlas, smlouva 

nezaniká. 
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VI. 

Ostatní ujednání 

 

1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Město Litoměřice (poskytovatel) jako 

orgán územní samosprávy, je povinno 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 této smlouvě obsažený, není 

označován za obchodní tajemství. Příjemce dotace prohlašuje, že: 

a) Město Litoměřice je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb.,             

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat 

veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního 

vztahu pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, 

předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech), 

b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. ty které jsou použity v rámci tohoto 

závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob nepodléhají 

povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a 

zveřejněním. 

 

2. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy, 

dotačního titulu a výše poskytnuté dotace.  

 

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných 

a číslovaných dodatků. 

 

4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 

příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb, správní řád. 

 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž 

poskytovatel dotace obdrží dvě vyhotovení a příjemce dotace jedno vyhotovení smlouvy.  

 

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. 

 

V Litoměřicích dne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

      Mgr. Ladislav Chlupáč                                                               Luděk Jirman                         

   starosta Města Litoměřice                                                  ředitel Destinační agentury                  

                                                                                                     České středohoří, o.p.s. 



 
 

 
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: 11.2.2016 
předkládá: Mgr. Milan Čigáš , tajemník 
 
 
 
Návrh:  Kontrolní zpráva o pln ění usnesení Zastupitelstva m ěsta Litom ěřice konaných 

za rok 2015 
 
 
Odůvodn ění: 
 
Předkládáno na základě ustanovení § 13, čl. 5 Jednacího řádu Zastupitelstva města Litoměřice. 
 
V roce 2015 proběhlo 8 řádných jednání ZM. Celkem bylo přijato 258 usnesení.  
 
 
Podrobný přehled plnění - viz příloha orig. zápisu. 
 
 
Dopad do rozpo čtu m ěsta: 

 
Nemá dopad do rozpočtu města. 
 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM bere na v ědomí  Kontrolní zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Litoměřice za rok 2015 
(viz příloha orig.zápisu).  
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:                                                 Přijaté usnesení ZM č.:                                          
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KONTROLNÍ ZPRÁVA 
O PLNĚNÍ USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA M ĚSTA LITOMĚŘIC 

V ROCE 2015 
 

 

Kontrola pln ění bod ů 1. ustavujícího zasedání ZM ze dne 4.11.2014: 
Kontrola pln ění bod ů 2. zasedání ZM ze dne 11.12.2014 
Obsaženo v Kontrolní zprávě o plnění usnesení ZM v roce 2014 z (viz materiály ZM ze dne 29.1.2015) 
 

 

Kontrola pln ění bod ů 3. zasedání ZM ze dne 29. 1. 2015 
1. a) Rozpo čtová opat ření dle doporu čení FV ze dne 21.1.2015  SPLNĚNO 
 b) Dopln ěné rozpo čtové opat ření (MAESTRO) SPLNĚNO 
 c) Rozpo čtové opat ření (ÚZ/ORG 8212/8200) SPLNĚNO 
2. Uzavření smlouvy o p řijetí úv ěru od Komer ční banky, a.s. ve výši 52 mil. K č na 

předfinancování dota ční části akce "Litom ěřice - modernizace a dostavba autobusového 
nádraží I. etapa"  SPLNĚNO – smlouva podepsána  

3. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na zabezpe čení léka řské pohotovostní služby na  
rok 2015  mezi Městem Litom ěřice a Ústeckým krajem  SPLNĚNO- smlouva podepsána a 
založena na sociálním odboru    

4. Uzavření smlouvy o zabezpe čení léka řské pohotovostní služby na rok 2015  mezi M ěstem 
Litom ěřice a  p říspěvkovou organizací M ěstská nemocnice v Litom ěřicích 

 BYLO STAŽENO z programu 
5. Žádost o vrácení p říspěvku na vybudování p řístupové komunikace na pozemku par. č. 

2475/1 v k.ú. Litom ěřice – J. Živn ůstka 
 SPLNĚNO: dopis odeslán 1.4. 
6. Dotace na podporu činnosti sportovním klub ům 
 SPLNĚNO: 4. 2. 2015 odeslány smlouvy o dotacích sportovn ím klub ům k podpisu, k 

dnešnímu dni všechny smlouvy již vráceny podepsané 
7. Schválení m ěsíčních odm ěn neuvoln ěným zastupitel ům 
 SPLNĚNO – vypláceno od 1.2.2015 
8. Kontrolní zpráva o pln ění usnesení z jednání Zastupitelstva m ěsta v roce 2014  
 SPLNĚNO 
9. Schválení procesu pln ění podmínek pro vstup do Kategorie A podle Kritérií  místní Agendy 

21 (MA21) SPLNĚNO 
10. Schválení Ak čního plánu ke Strategickému plánu m ěsta Litom ěřice pro rok 2015  

SPLNĚNO 
11. Změna obecn ě závazné vyhlášky č. 2/2014 o regulaci provozování sázkových her, lote rií a 

jiných podobných her  neschváleno 
12. Zřízení pracovní komise k zám ěru p řevodu Domova U Trati z Ústeckého kraje na M ěsto 

Litom ěřice BYLO STAŽENO z jednání  
Majetkové záležitosti: 
Záměry: 
13.  Přestavba domu č.p. 750 v ul. Mrázova, Litom ěřice a vypo řádání spoluvlastnických podíl ů 
 SPLNĚNO -  ZM schváleno 17.9.2015 č.usnesení 209/7/2015  
 v řešení - ZM schváleno 17.9.2015 č.usnesení 210/7/2015  
14.  Zřízení služebnosti k v ěcem nemovitým – pozemk ům a stavbám v areálu bývalých 

kasáren Pod Radobýlem, Dukelských hrdin ů a budov ě velitelství v ul. 5. kv ětna  
 SPLNĚNO - ZM schváleno 17.9.2015   
Prodeje: 
15.  Prodej pozemku parc. č. 2563/160 o vým ěře 4 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litom ěřice 
 ZM  17.9.2015 zrušilo prodej, RM 9.7.2015 schválila  dohodu o umíst ění stavby 
16.  Směna pozemk ů parc.č. 675/1 (orná p ůda) o vým ěře 264 m2 (vl.m ěsto) za parc. č. 675/4 o 

vým ěře 55 m2 (orná) v k.ú. Pokratice s doplatkem rozdílu ceny 
 SPLNĚNO – KS vložená do katastru nemovitostí 
17.  Prodej pozemku parc. č. 4362/7 o vým ěře 958 m2 (zahrada) v k.ú. Litom ěřice 
 SPLNĚNO  
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18.  Prodej pozemk ů parc.č. 4528/7 o vým ěře 551 m2 a 5482 o vým ěře 84 m2 v k.ú. Litom ěřice  
 SPLNĚNO – KS vložená do katastru nemovitostí 
19.  Prodej BJ 440/20 v ul. Kubínova 440/1 v k.ú. L itom ěřice dle schválených Zásad prodeje 

obytných dom ů, jednotek a nebytových prostor ů z majetku M ěsta  
 SPLNĚNO – KS vložená do katastru nemovitostí 
20. Zřízení věcného b řemene – služebnosti IS,  umíst ění, provozování údržby a oprav 

vodovodní a kanaliza ční přípojky k částem pozemk ů parc.č. 4137/1 a 4137/5 v k.ú. 
Litom ěřice.   

 SPLNĚNO – KS vložená do katastru nemovitostí 
21.  Zřízení věcného b řemene – služebnosti IS,  umíst ění, provozování údržby a oprav 

vodovodní a kanaliza ční přípojky k částem pozemk ů parc.č. 5251/13 a 5251/72 v k.ú. 
Litom ěřice  

 SPLNĚNO – KS vložená do katastru nemovitostí 
22.  Plán činnosti Kontrolního výboru na rok 2015 - SPLNĚNO 
23. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt "R egenerace panelového sídlišt ě Pokratice - 

I. etapa 2015“ a zajišt ění spolufinancování : SPLNĚNO: žádost byla podána  
24. Schválení p řijetí dotace z Regionálního opera čního programu regionu soudržnosti 

Severozápad na projekt: „Litom ěřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I . 
etapa“ : SPLNĚNO: zahájena realizace projektu, smlouva o poskytnu tí dotace bude 
schvalována na ZM 9.4.  

25. Návrh na uvoln ění předsedy KV p ři ZM SPLNĚNO 
26. Návrh na rozší ření KV p ři ZM o 2 členy a jejich dovolba SPLNĚNO 
 
 
Kontrola pln ění bod ů 4. mimo řádného zasedání ZM ze dne 26.2.2015 
1. Delegování na valné hromady spole čností Zahrada Čech s.r.o. a Severo české vodárenské 

spole čnosti a.s. SPLNĚNO 
2. Návrh jednatele spole čnosti Zahrada Čech s.r.o. SPLNĚNO 
3. Deklarace k prolomení limit ů těžby hn ědého uhlí SPLNĚNO 
4. Zrušení p ředkupního práva pro M ěsto Litom ěřice u pozemku parc. č. 3886/1 v k. ú. 

Litom ěřice PLNĚNO - Zrušení p ředkupního práva nebylo dosud uplatn ěno. Probíhá 
jednání s ÚZSVM  

5. Rozpo čtová opat ření SPLNĚNO 
6. Účast na VH Zahrady Čech s.r.o. SPLNĚNO 
 
 
Kontrola pln ění bod ů  5. zasedání  ZM 9.4.2015: 
1. Převod Domova U Trati do majetku m ěsta Litom ěřice z Ústeckého kraje na M ěsto 

Litom ěřice  
SPLNĚNO - KÚÚK bylo rozhodnutí ZM informován 
Ing. Jurková, Ing. Grund 

2. Zpráva o zjišt ěních z auditu shody provedeného u Odboru správy nem ovitého majetku 
města  – Zahrada Čech s.r.o. 
Vedení m ěsta je se zprávou seznámeno, je vypracováván dodate k k NS 
Mgr. Pěkná      

3. Inventariza ční zpráva M ěsta Litom ěřice za rok 2014 
SPLNĚNO  

4. a) Rozpo čtová opat ření dle doporu čení FV ze dne 1.4.2015  
b) Rozpo čtová opat ření – účelové dotace 
SPLNĚNO    
Ing. Zalabáková 

5. Program regenerace MPR Litom ěřice – finan ční příspěvky na rok 2015  
SPLNĚNO: zasláno na MK ČR, upravené kvóty p ředloženy do RM 11.6.2015, usnesení 
navrženo  k revokaci a následn ě ke schválení nové výše p říspěvku jednotlivým vlastník ům 

6. Schválení dotací na činnost -  Ob čanské sdružení Puellae cantantes a Klub p řátel 
chlapeckého sboru Páni kluci  
SPLNĚNO: Průvodní dopis + smlouvy k podpisu odeslány s datem 14 .4.2015 

7. Infrastruktura rekrea ční plavby v Litom ěřicích - petice ob čanů  
SPLNĚNO:  usnesení zasláno zástupci peti čního výboru dne 22.6.2015 Ing. K řížová 

8. Jednací řád ZM SPLNĚNO: vyv ěšeno na webové stránky m ěsta  
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9. Postoupení pohledávky za kupní cenou (za bytovou  jednotku) 

SPLNĚNO: smlouva uzav řena, sd ěleno postoupení pohledávky insolven čnímu soudu 
10. Volba soudních p řísedících Okresního soudu v Litom ěřicích 

SPLNĚNO: sd ěleno Okresnímu soudu v Litom ěřicích 
11. Zrušení zástavního práva 

SPLNĚNO: dohoda o zrušení zástavního práva uzav řena, zasláno na katastr nemovitostí 
k vyzna čení změn, změny provedeny 

12. Prominutí úroku z prodlení 
SPLNĚNO: dohody vyjma jedné (žádost o revokaci) uzav řeny      
Mgr. Karpíšková  

13. Nominace do volby Rady Národní sít ě Zdravých m ěst ČR 
SPLNĚNO 

14. Aktualizace Zdravotního plánu m ěsta Litom ěřic 
SPLNĚNO - Zdravotní plán m ěsta Litom ěřice 2015 - 2020 byl zanesen do informa čního 
systému Dataplán  
http://dataplan.info/cz/litomerice/rozvojove-zamery /koncepce/zdravotni-plan-mesta-
litomerice-2015-2020?typ=struktura  
Jednotlivá opat ření k TOP 3 P zdravotním problém ům 2015 - 2017budou rozpracována a 
schválena pracovní skupinou ke zdravotnímu plánu a komisí ZM aMA21.  

15. Zrušení p ředkupního práva pro M ěsto Litom ěřice u pozemk ů parc. č. 3876/1, 3876/2 a 
3876/3 v k. ú. Litom ěřice 
SPLNĚNO 

16. Zrušení p ředkupního práva pro M ěsto Litom ěřice u pozemku parc. č. 1345/2 v k.ú. 
Pokratice  
SPLNĚNO 

17. Schválení po řízení zprávy o uplat ňování Územního plánu Litom ěřice 
SPLNĚNO 

18. Schválení uzav ření Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního oper ačního programu 
regionu soudržnosti Severozápad na projekt: „Litom ěřice - modernizace a dostavba 
autobusového nádraží I. etapa“ (CZ.1.09/1.2.00/77.0 1196) 
SPLNĚNO -  smlouva byla podepsána   Ing. Brunclíková  

19. Zápis z likvida ční komise   
SPLNĚNO      

20. Schválení zm ěny P řílohy č. 1 k Statutu sociálního fondu č. 2/2012   
SPLNĚNO   

21. Participativní rozpo čtování       
Bylo staženo     Mgr. Panaš  

Majetkové záležitosti:  
Záměry: 
22. Nabídka k odkoupení podílu o velikosti ½ vzhledem k  celku pozemku parc. č. 2472/1 (orná 

půda) o celkové vým ěře 17841 m2 v k.ú. Litom ěřice  
SPLNĚNO – oznámeno dopisem 17.4.15 

23. Prodej pozemku parc. č. 4066/2 o vým ěře 29 m2 (zast.plocha) a 4066/5 o vým ěře 2089 m2 

(zahrada) v k.ú. Litom ěřice 
SPLNĚNO – oznámeno dopisem 17.4.15 

24. Revokace usnesení  ZM ze dne 24.04.2014 pod bod em 77/3/14 - Prodej části pozemku 
parc. č. 2718/2 o vým ěře cca 70 m 2 (ost.plocha) v k.ú. Litom ěřice 
SPLNĚNO 

25. Prodej části pozemku parc. č. 2468/1 (orná) o vým ěře cca 850 m 2 v k.ú. Litom ěřice 
SPLNĚNO – oznámeno dopisem 20.4.15 

26. Prodej části pozemku parc. č. 2530/1 (ost.plocha) o vým ěře cca 360 m 2 v k.ú. Litom ěřice 
SPLNĚNO – oznámeno dopisem 20.4.15 

27. Prodej části pozemku parc. č. 3718/1 (ost.plocha) o vým ěře cca 200 m 2 v k.ú. Litom ěřice 
SPLNĚNO – oznámeno dopisem 20.4.15 

28. Prodej části pozemku parc. č. 4119/9 v k.ú. Litom ěřice (zahrádká řská kolonie č. 26) v k.ú. 
Litom ěřice 
SPLNĚNO – oznámeno dopisem 20.4.15 

29. Prodej pozemku parc. č. 196/52 o vým ěře 6 m2, parc.č.196/53 o vým ěře 18 m2 a část 
pozemku parc. č, 196/14 v k.ú. Pokratice  
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V řešení:  nové projednání ZM 11.02.2016 
30. Žádost o bezúplatný p řevod pozemk ů v k.ú. Litom ěřice (dle tabulky) na ČR Úřad pro 

zastupování státu ve v ěcech majetkových 
 SPLNĚNO  
Prodeje: 
31. Prodej BJ č.1757/17 v ul. Družstevní 1757/27 v k.ú. Litom ěřice dle schválených Zásad 

prodeje obytných dom ů, jednotek a nebytových prostor ů z majetku M ěsta  
SPLNĚNO – KS vložená do katastru nemovitostí 

32. Uplatn ění předkupního práva o p řevodu BJ č. 430/26, ul. Ladova 430 v k.ú. Pokratice 
SPLNĚNO  

33. Revokace usnesení č 62/3/2015 ZM ze dne 29.01.2015 - zm ěna kupujícího  
SPLNĚNO – KS vložená do katastru nemovitostí 

34. Bezúplatný p řevod pozemk ů parc.č. 826/2, 2714/29,  2714/35 a 2714/55 (ostat.plocha)  v k.ú. 
Litom ěřice, smlouva č.j. 1047/2015 od ČR ÚZSVM 
SPLNĚNO  

35. Zřízení věcného b řemene – služebnosti  umíst ění provozování, údržby a oprav elektriza ční 
distribu ční soustavy k části pozemk ů parc.č. 910 a 922/1 v k.ú. Litom ěřice 
SPLNĚNO  

36. Zřízení věcného b řemene – služebnosti  umíst ění provozování, údržby a oprav vodovodní 
a kanaliza ční p řípojky k části pozemk ů parc. č. 1345/6 a 1345/7 v k.ú. Pokratice  
SPLNĚNO  

37. Zřízení věcného b řemene – služebnosti  umíst ění provozování, údržby a oprav 
plynárenského za řízení k části pozemku parc. č. 1345/6 v k.ú. Pokratice 
SPLNĚNO  

38. Zřízení věcného b řemene – služebnosti  umíst ění provozování, údržby a oprav vodovodní 
a kanaliza ční p řípojky k části pozemk ů parc. č. 2188/1, 5227/48, 5227/49 v k.ú. Litom ěřice  

        SPLNĚNO 
39. Změna kompetencí místostarost ů města Litom ěřic v oblasti TSM Litom ěřice 

SPLNĚNO 
40. Schválení poskytování m ěsíčních odm ěn členům zastupitelstva 

SPLNĚNO 
41. Obecn ě závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromaž ďování, sb ěru,  

přepravy, t řídění, využívání a odstra ňování komunálních odpad ů a systém nakládání se 
stavebním odpadem na území m ěsta Litom ěřice 
SPLNĚNO: vyhláška byla zve řejněna 
Ing. Gryndler  

42. Vzetí na v ědomí rezignaci člena dozor čí rady 1. Geotermální Litom ěřice, a.s.   
 Návrh nových členů dozor čí rady a členů představenstva 1. Geotermální Litom ěřice, a.s. 

pro nové funk ční období  
SPLNĚNO : jednání p ředstavenstva a dozor čí rady 1. GTE se uskute čnilo 1.6. 2015, kde 
byli mj. zvoleni p ředseda  představenstva a  dozor čí rady.     
Mgr. Tym 

43. Schválení smlouvy o dílo - Zateplení a vým ěna otvorových výplní ZŠ U Stadionu a MŠ 
Masarykova – část ZŠ U Stadionu st řešní pláš ť     
SPLNĚNO: Smlouva č. ŠKAS 073/15 podepsána ob ěma stranami s datem 13.4.2015 
Ing. K řížová 

 

 

Kontrola pln ění bod ů 6. zasedání ZM 25.6.2015: 
1. Rozpo čtová opat ření dle doporu čení FV ze dne 17. 6. 2015 
 SPLNĚNO 
2. Schválení ú četní záv ěrky m ěsta Litom ěřice za rok 2014 a Záv ěrečného ú čtu m ěsta 

Litom ěřice za rok 2014 v četně Zprávy o výsledcích p řezkoumání hospoda ření města 
Litom ěřice za rok 2014 

 SPLNĚNO      
 Ing. Zalabáková 
3. Schválení uzav ření dodatku č.2 k Zakládací smlouv ě Destina ční agentury České 

středoho ří, o.p.s. 
 SPLNĚNO: usnesení zasláno žadateli (zm ěna adresy sídla DA) 
4. Poskytnutí dotací pro rok 2015 nad 50 tis. K č – kulturní akce 
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 SPLNĚNO: smlouvy s datem 25.6.2015 byly odeslány p říjemcům dotace 
5. Finan ční příspěvky Programu regenerace MPR Litom ěřice na rok 2015 
 SPLNĚNO:  10.7. 2015 obdrželo M ěsto Litom ěřice rozhodnutí o poskytnutí dotace od MK 

ČR, veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace byly p říjemci podepsány dne 4. 8. 2015 
 Ing. K řížová 
6. Uzavření smlouvy o zabezpe čení léka řské pohotovostní služby na rok 2015  mezi M ěstem 

Litom ěřice a PO Městská nemocnice v Litom ěřicích  
 SPLNĚNO: smlouva podepsána mezi M ěstem a M ěstskou nemocnicí 
 Ing.Bc.Jurková 
7. Volba soudního p řísedícího 
 SPLNĚNO: oznámeno p ředsedovi soudu 
8. Schválení dohody o splátkách dluhu  
 SPLNĚNO: žadatel se nedostavil k podpisu dohody 
9. Prominutí p říslušenství dluhu   

SPLNĚNO 
 Mgr. Karpíšková 
10. a) Žádost o splátkový kalendá ř nedo čerpané dotace ve výši 31.800,-K č pro organizace 

KLIKA 1, č.p. 19, 41201 Kamýk, I ČO: 26550113 
 b) Žádost o prominutí smluvní pokuty pro organizaci  Klika 1 č.p. 19, 41201 Kamýk, I ČO: 

26550113 ve výši 17.490,-K č – pln ěno, pokuta doposud nebyla vym ěřena (až po splacení 
splátkového kalendá ře) 

 Administrativn ě vyřízeno - Vydán platební vým ěr č. 1/2015 a Rozhodnutí o povolení 
splátek    

 Mgr. Pěkná  
11. Vzetí na v ědomí výsledk ů fóra Desatero problém ů Litom ěřic, ov ěřovací ankety a 

sociologického pr ůzkumu   
 SPLNĚNO     
12. Zpráva o napln ění Ak čního plánu ke Strategickému plánu m ěsta Litom ěřice 2014 
 SPLNĚNO 
13. Zásobník projekt ů města Litom ěřice 2016 – 2019+  
 SPLNĚNO  
 Ing. Šturalová 
14. Stanovení kompetencí k provád ění rozpo čtových opat ření   
 SPLNĚNO 
  Ing.Zalabáková 
15. Dodatek č. 1 ke smlouv ě č.4/2015/4 o poskytnutí dotace z rozpo čtu m ěsta Litom ěřice k 

účelu dotace na poskytování sociálních služeb na obdo bí 1.1.2015-31.12.2015  
 SPLNĚNO: smlouva podepsána a dotace odeslána Nad ěji 
 Ing.Bc.Jurková 
16. Realizace projektu elektromobility v Litom ěřicích  
 PLNĚNO   
 Mgr. Panaš 
17. Zveřejňování smluv uzavíraných M ěstem Litom ěřice na m ěstských webových stránkách či 

na Portálu ve řejné správy provozovaném Ministerstvem vnitra   
 SPLNĚNO od 1.1.2016     Ing. Urbánek  
Majetkové záležitosti:  
Záměry: 
18. Prodej pozemku parc. č. 196/53 o vým ěře 18 m2 (stavební) a část pozemku parc. č.196/14 

(zahrada) v k.ú. Pokratice   
V řešení bude znova projednáno na ZM dne 11.02.2016 

19. Prodej části pozemku parc. č. 5336 (ovocný sad) v k.ú. Litom ěřice smlouvou o budoucí 
kupní smlouv ě 

 a)         Prodej bude projednán  na ZM 2016 
 b)         SPLNĚNO 
20. Prodej části pozemku parc. č. 2877/4 (ost.plocha) o vým ěře cca 20 m 2 v k.ú. Litom ěřice  
 SPLNĚNO - smlouva podepsána 
21. Prodej opušt ěného a neudržovaného hrobu – urnový pomník, sektor IV., II. ř. evid.č. 06  
 SPLNĚNO 
22. Prodej pozemku parc. č. 4958/18 o vým ěře 22 m2 v k.ú. Litom ěřice 
 SPLNĚNO 
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23. Prodej pozemku parc. č. 4536/2 o vým ěře 15 m2 (zast.plocha) a 4536/1 o vým ěře 1755 m2 
(zahrada) v k.ú. Litom ěřice 

 SPLNĚNO 
24. Prodej části pozemku parc. č. 4863/1 (ost.plocha) v k.ú. Litom ěřice  
 a)          Prodej bude projednán  na ZM 2016 
 b)         SPLNĚNO 
25. Prodej části pozemku parc. č. 4008/1 (ost.plocha) v k.ú. Litom ěřice  

a)          Plněno- Prodej projednán  na ZM dne 10.12.2015 
b)         SPLNĚNO 

26. Prodej 7 stavebních pozemk ů pro výstavbu RD na části pozemku parc. č. 2355/1 v k.ú. 
Litom ěřice  

 PLNĚNO -  jedna st. parcela neprodána opakovaná ve řejná licitace v r.2016   
Prodeje: 
27. Prodej pozemku parc. č. 2718/11 o vým ěře 106 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litom ěřice  
 SPLNĚNO 
28. Prodej pozemku parc. č. 4008/124 o vým ěře 2287 m2 včetně stavby bez č.p. v k.ú. Litom ěřice 
 SPLNĚNO , bod byl stažen z programu jednání 
29. Prodej pozemk ů parc. č. 4008/5 o vým ěře 528 m2 a 4008/6 o vým ěře 72 m2

 včetně staveb bez 
č.p./č.e. v k.ú. Litom ěřice formou smlouvy o budoucí kupní smlouv ě 

 SPLNĚNO 
30. Prodej BJ 438/5 v ul. Kubínova 438/6 v k.ú. Pok ratice dle schválených Zásad prodeje 

obytných dom ů, jednotek a nebytových prostor ů z majetku M ěsta Litom ěřice   
 SPLNĚNO 
31. Prodej BJ 437/21 v ul. Topol čianská 437/20 v k.ú. Litom ěřice dle schválených Zásad prodeje 

obytných dom ů, jednotek a nebytových prostor ů z majetku M ěsta Litom ěřice 
 SPLNĚNO 
32. Nákup stavby bez č.p.(garáž) stojící na pozemku v majetku obce parc. č. 4082 v k.ú. 

Litom ěřice  
 SPLNĚNO - OZNÁMENO 
33. Zřízení věcného b řemene - služebnosti umíst ění veřejně přístupného  chodníku k části 

pozemku parc. č. 1319 v k.ú. Litom ěřice  
 SPLNĚNO 
34. Zřízení věcného b řemene – služebnosti  umíst ění provozování, údržby a oprav elektriza ční 

distribu ční soustavy k části pozemk ů parc.č. 4855/1,4858/7,4858/9 a 4858/16 v k.ú. 
Litom ěřice 

 SPLNĚNO 
35. Zřízení věcného b řemene – služebnosti  umíst ění provozování, údržby a oprav elektriza ční 

distribu ční soustavy k části pozemku parc. č. 3534/1 v k.ú. Litom ěřice 
 SPLNĚNO 
36. Revokace usnesení ZM 59/03/2015 ze dne 29.1.201 5,  týkající se z řízení služebností k v ěcem 

nemovitým v areálu bývalých kasáren Pod Radobýlem, Dukelských hrdin ů a  k budov ě 
velitelství č.p.76 v ul. 5. Kv ětna v k.ú. Litom ěřice 

 SPLNĚNO 
 
 

 
Kontrola pln ění bod ů 7. zasedání  ZM 17.9.2015: 
1. Rozpo čtová opat ření dle doporu čení FV ze dne 9.9.2015  
 SPLNĚNO 
2. Stanovení kompetencí k provád ění rozpo čtových opat ření  
 SPLNĚNO 
3. Dotace pro Destina ční agenturu České st ředoho ří o.p.s.  
 SPLNĚNO - smlouva o dataci podepsána  Ing. Zalabáková 
4. Stanovení a schválení pravidel pro poskytování r efundace náhrady mzdy nebo náhrady za 

ztrátu na výd ělku pro neuvoln ěné členy ZM   
 SPLNĚNO  - doposud refundace mzdy  nevyužita   PaM 
5. Zásady pro schvalování dohod o splátkách dluhu   
 SPLNĚNO 
6. Zásady pro promíjení dluhu a p říslušenství dluhu  
 SPLNĚNO 
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7. Vydání obecn ě závazné vyhlášky č. 2/2015 o stanovení koeficient ů pro výpo čet dan ě 
z nemovitých v ěcí  

 SPLNĚNO – vyhláška vyv ěšena na ú řední desce  
8. Dohody o prominutí dluhu  a) Šumichrastovi  b) I ng. Vond říček 
9. Dohody o splátkách dluhu  a) H.Gujdová  b) M.Kro ščenová c) J.Dubravský  
 SPLNĚNO-dohody podepsány     Bc. Skoková  
10. Uplatn ění předkupního práva pro M ěsto Litom ěřice  
 SPLNĚNO - byl proveden návrh na vklad do katastru nemovi tostí        
        Ing. Brunclíková,MBA 
11. Dodatek č.1  zakládací smlouvy obecn ě prosp ěšné spole čnosti St ředisko ekologické 

výchovy SEVER Litom ěřice, o.p.s     
 SPLNĚNO – Dodatek smlouvy byl všemi smluvními stranami p odepsán a poslán na 

rejst říkový soud     Mgr.Panaš 
12. Souhlas M ěsta Litom ěřice, z řizovatele školských a mimoškolských za řízení se zapojením 

do projektu "MAP rozvoj vzd ělávání" na ORP Litom ěřice  
 SPLNĚNO       Ing.Šturalová 
13. Stanovisko ZM k využití prostor pro ubytování v ětších skupin osob  
 SPLNĚNO, podpora 10 tis.K č zaslána     Mgr. Krejza, Zalabáková  
14. Schválení Pravidel pro vydávání Radni čního zpravodaje  Ing. B řeňová 
 SPLNĚNO 
Majetkové záležitosti:  
 15.  Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouv ě o převodu vlastnictví bytové jednotky (Procházková)  
       SPLNĚNO 
Záměry: 
16.  Prodej pozemku parc. č. 917/2 o vým ěře 47 m2 v k.ú. Litom ěřice 
      SPLNĚNO smlouva zaslána k podpisu 
17. Prodej pozemku parc. č. 278/3 o vým ěře 50 m2 (zast.plocha) a 278/4 o vým ěře 200 m2  

(zast.plocha)  v k.ú. Litom ěřice  
 SPLNĚNO 
18. Prodej pozemku parc. č. 84/4 o vým ěře 34 m2 (ost.plocha) v k.ú. Pokratice  
 SPLNĚNO – RM 19.11.2015 nájem 
19. Prodej pozemku parc. č. 69 o vým ěře 374 m2 (zast.plocha) v četně stavby s č.p. 263 v k.ú. 

Litom ěřice 
 SPLNĚNO 
Prodeje: 
20. Prodej pozemku parc. č. 196/53 o vým ěře 18 m2 (stavební),parc. č. 196/14 o vým ěře 202 m2 

(orná) a 194/39 o vým ěře 39 m2 (ost.plocha) v k.ú. Pokratice  
 Opakované projednání  ZM 11.02.2016 
21. Prodej opušt ěného a neudržovaného hrobu – urnový pomník, sektor IV., evid.č. 06 ve 

druhé řadě hřbitova  
 SPLNĚNO 
22. Prodej pozemku parc. č. 4958/18 o vým ěře 22 m2 v k.ú. Litom ěřice 
 SPLNĚNO 
23. Prodej pozemku parc. č. 4536/2 o vým ěře 15 m2 (zast.plocha) a 4536/1 o vým ěře 1755 m2 

(zahrada) v k.ú. Litom ěřice 
 SPLNĚNO 
24. Zrušení usnesení ZM ze dne 29.01.2015 pod bodem  60/3/2015 – prodej pozemku parc. č. 

2563/160 v k.ú. Litom ěřice 
 SPLNĚNO - oznámeno 
25. Bezúplatný p řevod pozemk ů parc.č. 5221/1, 5221/5, 5221/7 a 5221/14 (ostat.plocha) v  k.ú. 

Litom ěřice, smlouva č.j. 3846/2015 od ČR ÚZSVM, Rašínovo náb řeží 390, Praha 
 SPLNĚNO 
26. Bezúplatný p řevod pozemk ů parc.č. 1773/4, 2490/13, 2490/31, 2490/36, 2573/4, 2718/9, 

2719/20, 3101/2 a 3209/8 (ostat.plocha) v k.ú. Lito měřice, smlouva č.j. 4716/2015 od ČR 
ÚZSVM, Rašínovo náb řeží 390, Praha 

 SPLNĚNO 
27. Zrušení usnesení ZM ze dne 28.06.2012 pod bodem  143/6/2012 – prodej pozemk ů 

parc.842/1 o vým ěře 993 m2 a 842/2 o vým ěře 45 m2 v k.ú. Litom ěřice 
 SPLNĚNO - oznámeno 
28. Přijetí daru pozemk ů parc.č. 2576/1 o vým ěře 2.281 m2 (ost.plocha) a 2576/4 o vým ěře 128 
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m2(ost.plocha) v k.ú. Litom ěřice 
 SPLNĚNO - oznámeno 
29. Nákup pozemku parc. č. 3607/7 o vým ěře 133 m2 v k.ú. Litom ěřice 
 SPLNĚNO 
30. Nákup pozemku parc. č. 2721/5 o vým ěře 213 m2 v k.ú. Litom ěřice 
 SPLNĚNO 
31. Prodej BJ 416/39 v ul. A.Muchy 416/19 v k.ú. Po kratice, dle schválených Zásad prodeje 

obytných dom ů, jednotek a nebytových prostor ů z majetku M ěsta Litom ěřice. 
 SPLNĚNO 
32. Prodej BJ 1756/30 v ul. Družstevní 1756/25 v k. ú. Litom ěřice, dle schválených Zásad 

prodeje obytných dom ů, jednotek a nebytových prostor ů z majetku M ěsta Litom ěřice. 
 SPLNĚNO 
33. Prodej BJ 1854/7 v ul. Dukelská 1854/16 v k.ú. Litom ěřice, dle schválených Zásad prodeje 

obytných dom ů, jednotek a nebytových prostor ů z majetku M ěsta Litom ěřice . 
 SPLNĚNO 
34. Prodej BJ 1828/12 v ul. M.Majerové 1828/17 v k. ú. Litom ěřice, dle schválených Zásad 

prodeje obytných dom ů, jednotek a nebytových prostor ů z majetku M ěsta Litom ěřice . 
 SPLNĚNO 
35. Prodej BJ 430/9 v ul. Ladova 430/4 v k.ú. Pokra tice, dle schválených Zásad prodeje 

obytných dom ů, jednotek a nebytových prostor ů z majetku M ěsta Litom ěřice . 
 SPLNĚNO 
36. Prodej BJ 438/8 v ul. Kubínova 438/6 v k.ú. Pok ratice, dle schválených Zásad prodeje 

obytných dom ů, jednotek a nebytových prostor ů z majetku M ěsta Litom ěřice. 
 SPLNĚNO 
37. Prodej BJ 1834/2 v ul. Revolu ční 1834/8 v k.ú. Litom ěřice,  dle schválených Zásad prodeje 

obytných dom ů, jednotek a nebytových prostor ů z majetku M ěsta Litom ěřice . 
 SPLNĚNO 
38. Prodej BJ 1834/30 v ul. Revolu ční 1834/8 v k.ú. Litom ěřice, dle schválených Zásad prodeje 

obytných dom ů, jednotek a nebytových prostor ů z majetku M ěsta Litom ěřice. 
 SPLNĚNO  
39. Prodej BJ 1834/48 v ul. Revolu ční 1834/8 v k.ú. Litom ěřice, dle schválených Zásad prodeje 

obytných dom ů, jednotek a nebytových prostor ů z majetku M ěsta Litom ěřice.   
 SPLNĚNO 
40. Zřízení věcného b řemene – služebnosti  umíst ění provozování, údržby a oprav 

kanaliza čního za řízení k částem pozemk ů parc.č. 4768/17, 4768/30, 4826/2, 4826/6 a 4826/7 
v k.ú. Litom ěřice 

 Smlouva p řipravená není podepsána 
41. Zřízení věcného b řemene – služebností, spo čívající v zakrytí vodního toku (Pokratický 

potok) a ch ůze a jízdy za ú čelem provád ění kontroly, obnovy, údržby a oprav na částech 
pozemk ů parc.č. 332 a 450/2 v k.ú. Litom ěřice 

 SPLNĚNO 
42. Zřízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění provozování, údržby a oprav 

telekomunika čního za řízení k částem pozemk ů parc.č. 1268/19, 1268/23, 1313/27, 1313/28, 
1313/67, 1321/10 a 1838/2 v k.ú. Litom ěřice 

 SPLNĚNO 
43. Zřízení věcného b řemene – služebnosti  umíst ění provozování, údržby a oprav 

telekomunika čního za řízení k části pozemku parc. č. 4855/1 v k.ú. Litom ěřice 
 SPLNĚNO 
44. Zřízení věcného b řemene – služebnosti  umíst ění provozování, údržby a oprav elektriza ční 

distribu ční soustavy k částem pozemk ů parc. č. 4011/3, 4069/1 a 4098/7 v k.ú. Litom ěřice 
 SPLNĚNO 
45. Revokace části usnesení ZM 59/03/2015 ze dne 29.01.2015 týkaj ící se z řízení služebnosti 

k věcem nemovitým v areálu bývalých kasáren Dukelských hrdin ů a k budov ě 5. května 
č.p.76, Litom ěřice 

 SPLNĚNO 
46. Dohoda o zrušení a vypo řádání podílového vlastnictví  a Prohlášení vlastník a o vymezení 

jednotek budovy č.p. 750 v ul. Mrázova, Litom ěřice 
 SPLNĚNO 
47. Smlouva o výstavb ě bytové jednotky (p ůdní prostor) s finan čním vyrovnáním  
 V řešení  - Smlouva je p řipravená, podepíše se až po zápisu dohody  
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Záměr: 
48. Směna pozemk ů parc.č. 2030/2 o vým ěře 94 m2 (zahrada)  za pozemek parc. č. 2031/1  

o vým ěře 63 m2 (zahrada) ve vl. m ěsta v k.ú. Litom ěřice  

 V řešení - žadatel požadoval finan ční náhradu, proto bylo domluveno, že pozemek 
odprodá Krajskému ú řadu, následn ě město prodá pozemek 2031/1 (p řivad ěč), tento bod 
bude znova projednán v ZM v roce 2016   

49. Uplatn ění předkupního práva dle smlouvy o p řevodu vlastnictví bytové jednotky č. 
1752/18, v dom ě č.p. 1752 v ul. Mládežnická, k.ú. a obec Litom ěřice  
SPLNĚNO 

 
 

Kontrola pln ění bod ů 8. zasedání  ZM 10.12. 2015: 
1. a) Schválení obecn ě závazné vyhlášky č. 3/2015 o zákazu kou ření  

SPLNĚNO - vyhláška byla zve řejněna 
 b)  Schválení obecn ě závazné vyhlášky č. 5/2015 o zákazu požívání alkoholických nápoj ů 

na vybraných ve řejných prostranstvích  (staženo)   projednáno v ZM 11.02.2016 
         Mgr. Hermann    

2. a) Schválení obecn ě závazné vyhlášky č. 4/2015 o místním poplatku za komunální odpad 
 SPLNĚNO - vyhláška byla zve řejněna   Mgr. Krejza  

 b)Schválení obecn ě závazné vyhlášky č. 6/2015 o místním poplatku ze ps ů 
  SPLNĚNO - vyhláška byla zve řejněna 
3. Revokace usnesení č. 139/6/2015 ze dne 25.6.2015 o zve řejňování smluv uzavíraných 

Městem Litom ěřice   SPLNĚNO    Mgr. Krejza  
4. Uveřejňování výzev k podání nabídky p ři zadávání ve řejných zakázek  
 Návrh nep řijat       Ing.Urbánek   
5. Revokace usnesení č. 70/03/2015 - návrh na uvoln ění předsedy KV p ři ZM  
 Návrh nep řijat       Mgr. Panaš  
6. Vybudování d ětského p řírodního h řišt ě na Mostné ho ře    
 Plněno – ve stavu p řípravy realizace   Mgr. Panaš    
7. Žádost spol. Zahrada Čech s.r.o., Litom ěřice o finan ční příspěvek - „Kluzišt ě na váno čních 

trzích v Litom ěřicích“  SPLNĚNO – příspěvek vyplacen  L.Wünsch   
8. Dodatek č. 2 ke zřizovací listin ě ze dne 25.4.2012 s PO MKZ Litom ěřicích 

SPLNĚNO: dodatek podepsán dne 10,12,2015    Mgr. Krejza  
9. Dotační program – Podpora sociálních služeb na rok 2016   

Plněno        Ing. Grund  
10. Prominutí dluhu, schválení dohody o splátkách    

SPLNĚNO Mgr. Krejza  
11. Žádost o prodloužení doby splatnosti kupní ceny  za BJ č. 1834/5 v ul. Revolu ční v k.ú. 

Litom ěřice   
SPLNĚNO - prodloužení nebylo schváleno, uzav řena dohoda o splátkách  

12. Odstoupení od smlouvy na prodej BJ č. 430/26 v ul. Ladova v k.ú. Pokratice  
SPLNĚNO - odstoupení doru čeno, podepsáno souhlasné prohlášení stran a vloženo  do 
katastru         Mgr.Krejza  

13. Schválení Projektu "Regenerace panelového sídli ště Pokratice - II. etapa 2016“  
 a) podání žádosti a realizace zám ěru projektu „Regenerace panelového sídlišt ě Pokratice - 

II.etapa 2016“ dle projektové dokumentace formou fi nanční dotace ze státního rozpo čtu z 
Programu podpory bydlení MMR ČR pro rok 2016 -  podprogramu 117D0620 Regenerace 
sídliš ť 2016 

 b) zajišt ění spolufinancování projektu „Regenerace panelového  sídlišt ě Pokratice - 
II.etapa 2016“ ze strany m ěsta Litom ěřice z vlastních rozpo čtových prost ředků města ve 
výši min. 30 % celkových rozpo čtových náklad ů akce     

 SPLNĚNO – žádost podána  
14. Schválení uzav ření smlouvy o smlouv ě budoucí s ÚZSVM  
 SPLNĚNO – smlouva podepsána     Mgr. Červín  
15. Schválení zprávy o uplat ňování územního plánu Litom ěřice  
 SPLNĚNO - rozesláno dot čeným orgán ům státní správy (DOS) k projednání   MUDr.Kej ř  
16. Schválení Ak čního plánu 2016   SPLNĚNO starosta  
17. Participativní rozpo čet - informace o aktuálním stavu p řípravy   SPLNĚNO  starosta    
Majetkové záležitosti:  MUDr.Štěrba   
Záměry: 
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18. Prodej pozemku parc. č. 416 o vým ěře 1170 m2 (zahrada) v k.ú. Čeřeništ ě 
        SPLNĚNO- podepsáno 
19. Prodej pozemku parc. č. 1151/1 o vým ěře 991 m2 (zahrada) a parc. č. 1151/2 (zast.plocha) o 

vým ěře 19 m2 v k.ú. Pokratice 
        Prodej bude projednán v ZM 11.02.2016 
20. Prodej pozemku parc. č. 1009/5 o vým ěře 77 m2 včetně stavby bez č.p. v k.ú. Litom ěřice 

(nezapsaný odd ěl. geometr. plán) 
       V řešení: zadána projektová dokumentace k legalizaci s tavby  
21. Prodej pozemku parc. č. 917/1 o vým ěře 176 m2 (zahrada) v k.ú. Litom ěřice 
       Bude projednáno v ZM až po vkladu KS s V ězeňskou službou (4/2016) 
22. Prodej části pozemku parc. č. 2962/4 o vým ěře cca 9 m 2 (zast.plocha) v k.ú. Litom ěřice 

(nutný odd ěl. geometr. plán) 
       Prodej bude projednán v ZM 11.02.2016 
Prodeje: 
23. Prodej pozemku parc. č. 917/2 o vým ěře 47 m2 v k.ú. Litom ěřice a z řízení služebnosti – 

práva ch ůze a jízdy ve prosp ěch Vězeňské služby ČR 
       SPLNĚNO – smlouva odsouhlasená a zaslaná k podpisu 
24. Prodej pozemku parc. č. 278/3 o vým ěře 50 m2 (zast.plocha) a 278/4 o vým ěře 200 m2 

(zast.plocha)  v k.ú. Litom ěřice  
       SPLNĚNO 
25. Prodej pozemku parc. č. 69 o vým ěře 374 m2 (zast.plocha) v četně stavby s č.p. 263 v k.ú. 

Litom ěřice 
       SPLNĚNO 
26. Prodej pozemku parc. č. 2355/140 o vým ěře 736 m2 v k.ú. Litom ěřice 
        SPLNĚNO 
27. Prodej pozemku parc. č. 2355/141 o vým ěře 687 m2 v k.ú. Litom ěřice  
      SPLNĚNO 
28. Prodej pozemku parc. č. 2355/142 o vým ěře 1218 m2 v k.ú. Litom ěřice  
       SPLNĚNO 
29. Prodej pozemku parc. č. 2355/143 o vým ěře 757 m2 v k.ú. Litom ěřice  
        SPLNĚNO 
30. Prodej pozemku parc. č. 2355/144 o vým ěře 717 m2 v k.ú. Litom ěřice  
       SPLNĚNO 
31. Prodej pozemku parc. č. 2355/145 o vým ěře 774 m2 v k.ú. Litom ěřice  
       SPLNĚNO 
32. Prodej pozemku parc. č. 196/53 o vým ěře 18 m2 (stavební),parc. č. 196/14 o vým ěře 202 m2 

(orná)  a 194/39 o vým ěře 39 m2 (ost.plocha) v k.ú. Pokratice  
       V řešení -  prodej bude znova projednán v ZM 11.02.201 6 
33. Prodej části pozemku parc. č. 2877/4 o vým ěře cca 20 m 2 (ost.plocha) v k.ú. Litom ěřice 

smlouvou o budoucí kupní smlouv ě a smlouvu o právu stavby 
       SPLNĚNO 
34.  Bezúplatný p řevod nemovité v ěci na pozemku parc. č. 5227/26, 5227/28, 5227/30 a 5227/31, 

5227/36, 5227/40, 5251/1, 5251/2, 5251/9, 5251/14, 5251/18, 5251/21, 5251/27 a 5251/42 ve vl. 
města v k.ú. Litom ěřice, smlouva č.j. 6172/2015 od ČR ÚZSVM, Rašínovo náb řeží 390, 
Praha 

       V řešení – smlouva podepsána a p ředána k podpisu na ÚZSVM 
35. Bezúplatný p řevod nemovité v ěci na pozemku parc. č. 5251/6 a 5251/7 ve vl. m ěsta    v k.ú. 

Litom ěřice, smlouva č.j. 6103/2015 od ČR ÚZSVM, Rašínovo náb řeží 390, Praha 
       V řešení – smlouva podepsána a p ředána k podpisu na ÚZSVM 
36. Nákup nemovité v ěci: stavby v bývalém areálu „kasárna Pod Radobýlem“  v k.ú. 

Litom ěřice stojící na pozemcích parc. č. 5251/4, 5251/29, 5251/31, 5251/32, 5251/33 a 
5251/34 ve vl. m ěsta v k.ú. Litom ěřice a pozemku parc. č. 5251/63 o vým ěře 24 m2 v k.ú. 
Litom ěřice 

       V řešení - p řipravuje se KS  
37. Částečná revokace usnesení ZM č. 150/6/2015 ze dne 25.06.2015 - Prodej pozemk ů parc.č. 

4008/5 o vým ěře 528 m2 a 4008/6 o vým ěře 72 m2
 včetně staveb bez č.p./č.e. v k.ú. 

Litom ěřice formou smlouvy o budoucí kupní smlouv ě 
        SPLNĚNO 
38. Částečná revokace usnesení ZM č. 183/6/2014 ze dne16.09.2014 - Nákup pozemku parc. č. 

2721/2 o vým ěře 235 m2 a 2721/3 o vým ěře 867 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litom ěřice 
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        V řešení - p řipravuje se KS   
39. Prodej BJ 427/11 v ul. Hynaisova 427/7 v k.ú. P okratice dle schválených Zásad prodeje 

obytných dom ů, jednotek a nebytových prostor ů z majetku M ěsta Litom ěřice. 
       SPLNĚNO 
40. Prodej BJ 1753/1 v ul. Mládežnická 1753/8 v k.ú . Litom ěřice dle schválených Zásad 

prodeje obytných dom ů, jednotek a nebytových prostor ů z majetku M ěsta Litom ěřice 
       SPLNĚNO 
41. Zřízení věcného b řemene – služebnosti práva ch ůze a jízdy k části pozemku parc. č. 

3363/1 v k.ú. Litom ěřice  
        SPLNĚNO 
42. Zřízení věcného b řemene – služebnosti  umíst ění provozování, údržby a oprav elektriza ční 

distribu ční soustavy k částem pozemk ů parc. č. 2188/1 a 2530/1 v k.ú. Litom ěřice 
        SPLNĚNO 
43. Zřízení věcného b řemene – služebnosti  umíst ění provozování, údržby a oprav elektriza ční 

distribu ční soustavy k částem pozemk ů parc. č. 5227/48, 5227/101, 5227/103 a 5227/104 
v k.ú. Litom ěřice 

        SPLNĚNO 
44. Zřízení věcného b řemene – služebnosti IS,  umíst ění, provozování  údržby a oprav  

kanaliza čního za řízení k části pozemku parc. č. 5251/35 v k.ú. Litom ěřice.    
        Smlouva p řipravená – není podepsána 
45. Zřízení věcného b řemene – služebnosti  umíst ění provozování, údržby a oprav za řízení 

veřejného osv ětlení na pozemcích parc. č. 4814 a 4843/1 v k.ú. Litom ěřice 
        Smlouva p řipravená – není podepsána 
46. Informace o činnosti KV p ři ZM Litom ěřice za II. pololetí 2015   

SPLNĚNO       p.Růžička 
47.  Rozpo čtová opat ření dle doporu čení FV ze dne 30.11.2015   
 SPLNĚNO 
48. Návrh rozpo čtu m ěsta Litom ěřice na rok 2016    
 SPLNĚNO  Mgr. Krejza  
 

 

 



M É 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: 11.2.2016 

předkládá: Ing. Pavel Grund, místostarosta 

 

Návrh:    Schválení poskytování m ěsíčních odm ěn neuvoln ěným členům zastupitelstva – 
  revokace usnesení 

Odůvodn ění:  Na základě nařízení vlády č. 352/2015 ze dne 14. prosince 2015 došlo ke změně 
nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen nařízení vlády) a to ve směru navýšení. Uvedené částky v návrhu na 
usnesení se skládají z částky stanovené pro danou funkci a z příplatku podle počtu obyvatel. 

 

Při souběhu dvou a více funkcí se poskytne odměna složená ze součtu uvedených odměn za 
jednotlivé funkce v radě, komisi a výboru a z příplatku podle počtu obyvatel ke každé funkci zvlášť.  

 

Dopad do rozpo čtu m ěsta:   Při schválení dojde u zastupitelů k navýšení roční odměny přibližně o 
částku 20.870,- Kč a u nevolněného místostarosty o částku 48.100,- Kč.                   

V současné době není požadováno navýšení rozpočtu, případné změny budou řešeny během roku. 

Návrh na usnesení: 

ZM revokuje usnesení č. 117/5/2015 ze dne 9.4.2015 a schvaluje měsíční odměnu s platností od 
1.3.2016: 

1. Neuvolněnému členovi zastupitelstva v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích a v souladu 
s nařízením vlády měsíční odměnu v následující výši: radní 2.719 Kč, předseda komise, výboru 2.506 
Kč, člen komise, výboru 2.143 Kč, zastupitel 928 Kč. 

     

2. Neuvolněnému místostarostovi v souladu s § 72, § 84 odst. 2 písm. n) zákona č.128/2000 Sb., o 
obcích a nařízením vlády v součtu odměny za výkon funkce a stanovené částky podle počtu obyvatel  
a to ve výši 22.733 Kč.  

  

  

 

 

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   ZM 
 

pro jednání ZM, dne: 11.02.2016 
předkládá: Ing. Pavel Grund, místostarosta 
vypracoval: KSaT, právní úsek – Bc. Martina Skoková  

Návrh: schválení změny obecně závazné vyhlášky o zákazu požívání alkoholických nápojů 
na vybraných veřejných prostranstvích 

Odůvodnění:   
Na minulém zasedání ZM byla stažena z projednávání OZV o zákazu požívání alkoholu  
na veřejných prostranstvích, s tím, že je třeba doplnit a upravit zejména přílohy k vyhlášce. 
Problematické nebylo navrhované doplnění zákazu na všechna dětská a sportovní hřiště  
ve městě (kromě připomínky Mgr. Panaše), ale byly vzneseny připomínky ke stávajícím 
prostranstvím – např. změna názvu nákupních středisek, vypuštění lokality, která již není 
problematická apod. 
 
Nejprve je třeba vyřešit otázku parkánů – viz. návrh usnesení a). Parkány byly v minulosti 
rozhodnutím zastupitelstva vyjmuty z režimu veřejného prostranství, a to z toho důvodu, aby 
je bylo možné na noc zamykat a vydat návštěvní řád – jehož porušení však nelze 
sankcionovat, pouze přestupce vykázat. V současné době jsou uzamykatelné pouze některé 
branky vedoucí na parkány, takže k jejich úplnému uzavření v nočních hodinách nedochází. 
Podle vyjádření MP se nejedná o výrazně problematické místo a jeho zařazení zpět do 
veřejných prostranství by umožnilo aplikaci obecně závazných vyhlášek města. Navrhuje se 
tedy revokace usnesení ZM a poté schválení OZV, kde by byly parkány uvedeny 
v příloze. 
 

6. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 7.8.2008 od 16:00 hod. 
v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích se sídlem Mírové nám. 15/7 

  
Zastupitelstvo města Litoměřice po projednání: 
  
I.          schvaluje: 
5.         vyjmutí parkánů - prostor  parkánů od  ul. Máchovy schody po pozemek Severočeské 

galerie výtvarného umění v Litoměřicích a prostor parkánů Jose Rizala od ul. Máchovy 
schody po vstup na Jezuitské schody v ul. Jezuitská - z režimu veřejného prostranství 
ve smyslu ust. § 34 zákona o obcích. 

 

V návrhu nové vyhlášky byly opraveny některé gramatické chyby a drobné nepřesnosti. 

Na městský úřad byla podána žádost ředitelky školy ZŠ Havlíčkova s podpisovými archy 
rodičů, o zahrnutí ulice Havlíčkova do zákazu požívání alkoholu (před prodejnou a hospodou 
V Limbu). 
 
Zastupitel Panaš navrhl vypustit ul. Heydukova (dle vyjádření velitele MP se nejedná  
o problematickou lokalitu), přidat prostor autobusového nádraží a upravit názvy obchodních 
center (zde se nabízí možnost neuvádět názvy jako Albert, Interspar, ale jen obchodní 
centrum/středisko bez názvu, popř. označit souhrnným názvem „Galerie Na Soutoku“).  
 
Velitel MP rovněž uvedl, že v okolí uvedených nákupních center nebyly ani v minulosti 
problémy s konzumací alkoholu a souvisejícími jevy jako znečišťování veřejného 
prostranství, hluk apod. Tyto lokality se dostaly do OZV zřejmě z preventivních důvodů. 



Dalšími navrhovanými změnami jsou: do čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky přidat Pivní slavnosti 
a Masopust a do lokalit uvedených v Příloze vyhlášky doplnit průjezd z ulice Jezuitská  
ke gotickému dvojčeti, kde se schází bezdomovci (jedná se o soukromý pozemek, ale  
s věcným břemenem práva chůze a jediný vstup do vnitrobloku, takže je veřejným 
prostranstvím).  

Navrhované změny jsou vyznačeny červeně v návrhu OZV, který je přílohou.   

Návrh na usnesení:    
a)ZM revokuje usnesení č. I./5. ze dne 7.8.2008 a vrací prostor  parkánů - od  ul. Máchovy 
schody po pozemek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích a prostor parkánů 
Jose Rizala od ul. Máchovy schody po vstup na Jezuitské schody v ul. Jezuitská - do režimu 
veřejného prostranství ve smyslu ust. § 34 zákona o obcích. 
 
b) ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů 
na vybraných veřejných prostranstvích (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. 1/2016 
 

o zákazu požívání alkoholických nápojů  
na vybraných veřejných prostranstvích  

  
 

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 11. února 2016 usneslo vydat 

na základě § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

  
 

Čl. 1 
Předmět a cíl 

  
Cílem této vyhlášky je přispět k ochraně veřejného pořádku, dobrých mravů, bezpečnosti 
ve městě a k zajištění mravního vývoje dětí a mladistvých v rámci zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku, a to prostřednictvím zákazu požívání alkoholických nápojů 
na některých vymezených veřejných prostranstvích. 
  

Čl. 2 
Vymezení pojmů 

  
1) Veřejným prostranstvím jsou 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.1) 

2) Alkoholickým nápojem se rozumí lihovina, víno, pivo a každý jiný nápoj, pokud obsahuje 
více než 0,5 objemového procenta alkoholu.2) 

 
Čl. 3 

Zákaz požívání alkoholických nápojů 
  
Zakazuje se požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích vymezených v příloze 
této vyhlášky.  

 

                                                 
1) ustanovení § 34 zákona o obcích  
2) ustanovení § 2 písm. k) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 

výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů  



Čl. 4 
Výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů  

  
1) Zákaz požívání alkoholických nápojů se nevztahuje na:  

a) zahrádky a předzahrádky zařízení poskytujících hostinskou činnost, a to po dobu jejich 
provozu, 

b) prostor, ve kterém se koná akce Vinobraní, Vánoční trhy, Rozsvícení vánočního 
stromku, Hasičské slavnosti, Pivní slavnosti a Masopust, a to po dobu konání akce,  

c) oslavy Silvestra a Nového roku ve dnech 31. prosince a 1. ledna. 
2) Rada města Litoměřice může udělit3) výjimku ze zákazu uvedeného v čl. 3 této vyhlášky. 
 

Čl. 5 
Zrušovací ustanovení 

  
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 5/2013, o zákazu požívání alkoholických nápojů 
na vybraných veřejných prostranstvích, ze dne 14. 3. 2013. 
 

Čl. 6 
Účinnost 

  
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Mgr. Karel Krejza 
1. místostarosta 

Mgr. Ladislav Chlupáč 
starosta 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:  
 
Sejmuto z úřední desky dne:   

                                                 
3) postupem dle části druhé zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  



Příloha obecně závazné vyhlášky č.  1/2016, o zákazu požívání alkoholických nápojů  
na vybraných veřejných prostranstvích 
Seznam veřejných prostranství, na které se vztahuje zákaz požívání alkoholických 
nápojů podle čl. 3 této vyhlášky: 
 

všechna dětská a sportovní hřiště přístupná každému bez omezení 

ulice Havlíčkova - prostor před prodejnou a hospodou v č.p. 2195 

autobusové nádraží 

průjezd domu č.p. 4m z ulice Jezuitská ke Gotickému dvojčeti 
Parkány (od ul. Máchovy schody po Severočeskou galerii, parkány Jose Rizzala od ul. 
Máchovy schody po vstup na Jezuitské schody v ul. Jezuitská) 

Jiráskovy sady 
park Václava Havla 
park u domova důchodců v ulici Zahradnická 
park prof. F. Blumentritta 
Mírové náměstí 
Mariánské náměstí 
Tyršovo náměstí 
Dómské náměstí 
ulice Dlouhá 
ulice Žižkova 
ulice Pražská 
ulice Rooseveltova 
ulice Heydukova  
ulice Palachova 
parkoviště „U Hvězdárny“ 
křižovatka ulic Jarošova, Michalská, Dómská a Pekařská 
křižovatka ulic Alfonse Muchy a Janáčkova 
křižovatka ulic 28. října a Plešivecká 

přístupový chodník (schodiště) na Mostnou horu a přilehlá odpočívadla, vedoucí ulicí 
Sokolovskou, od křižovatky s ulicí Macharovou až k restauraci na Mostné hoře 
veřejné prostranství v okolí nákupního střediska „Luna“; toto okolí je vymezeno prostorem 
uvnitř hranic tvořených ulicemi (nebo jejich částmi) Stránského, Mládežnická a železniční 
tratí 
veřejné prostranství v okolí nákupního střediska „Severka“; toto okolí je vymezeno 
prostorem uvnitř hranic tvořených ulicemi (nebo jejich částmi) U Katovny, Komenského, 
Vojtěšské náměstí, Liškova, Kosmonautů, chodník z ulice Kosmonautů do ulice U Katovny 

veřejné prostranství ve vzdálenosti do 100 metrů od hlavního vchodu do nákupního 
střediska v ulici Marie Majerové 

veřejné prostranství ve vzdálenosti do 100 metrů od hlavního vchodu do nákupního 
střediska v ulici Na Kocandě 

veřejné prostranství před nákupním centrem „Galerie Na Soutoku“ (ulice Želetická)  
ve vzdálenosti do 100 metrů od hlavních vchodů 



veřejné prostranství ve vzdálenosti do 100 metrů od hlavního vchodu do nákupního 
střediska v ulici Kamýcká 
 



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:  11.02.2016 
předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta 
zpracoval: KSaT, právní úsek – Bc. Martina Skoková  
  
Návrh:  volba soudních přísedících Okresního soudu v Litoměřicích 
 
Odůvodnění :      
V souladu s § 60 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedící navrhuje a volí 
zastupitelstvo obce v obvodu příslušného okresního soudu z řad občanů ČR, kteří jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu v obvodu zastupitelstva obce nebo zde pracují. Přísedícím 
může být občan, který je způsobilý k právním úkonům, bezúhonný (nebyl pravomocně 
odsouzen za trestný čin) a dosáhl věku 30 let. Občané narození před r. 1971 doloží, že pro 
období od 25. 2. 1948 do 17. 11. 1989 splňují podmínky dle zákona č. 451/1991 Sb., kterým 
se stanoví některé další předpoklady pro výkon funkcí ve státních orgánech.  
Na KSaT, právní úsek se obrátila ředitelka správy Okresního soudu v Litoměřicích s žádostí 
bývalého soudce zdejšího okresního soudu JUDr. Jaroslava Svobody o zvolení do funkce 
soudního přísedícího. Pan Svoboda uvádí, že by rád zúročil své dlouholeté zkušenosti. 
Dále podal žádost o zvolení pan Jaroslav Švec bývalý zaměstnanec krajského úřadu (úsek 
voleb), který již funkci přísedícího vykonával v letech 1994 až 2002. Uvádí, že má zkušenosti 
se správním trestáním což je obdobné trestnímu právu a nyní, když má více volného času by 
se rád věnoval práci přísedícího.  
Předseda soudu vyslovil s osobami žadatelů souhlas, žadatelé doložili výpis z rejstříku trestů 
a lustrační osvědčení (čestné prohlášení o splnění dalších předpokladů pro výkon funkce 
přísedícího vzhledem k věku -nar. po r. 1971 není třeba). Dále bylo prověřeno, že žadatelé 
nebyli řešeni pro přestupky proti občanskému soužití ani majetku v působnosti MěÚ 
Litoměřice. 
 
Dopad do rozpočtu města: 
c) nemá dopad do rozpočtu města. 
 
Návrh na usnesení:  
ZM  navrhuje za přísedícího Okresního soudu v Litoměřicích a do této funkce volí na dobu  
4 let Jaroslava Švece, nar.XXXXX, bytem XXXXX, Litoměřice a JUDr. Jaroslava Svobodu, 
nar. XXXXX, bytem XXXXX, 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   ZM 
 
pro jednání ZM, dne:  11.2. 2016 
předkládá:     Mgr. Karel Krejza - místostarosta               
zpracovala: Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru ŠKSaPP   
 
 
 
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 finančního příspěvku města  - 3. ročník Litoměřické letní filharmonie 2016   
 
 
 
Odůvodn ění:   
Realizace 3. ročníku Litoměřické letní filharmonie v rámci rozvoje vztahů v oblasti kulturního a 
společenského života s  partnerským městem Míšeň a s městy Radebeul, Drážďany a Chemnitz. 
Hudební projekt Základní umělecké školy Litoměřice a spolku Hilfswerk Lionsclub Flöha/Augustusburg 
e.V., který organizačně zajistí koncert v Německu. Společně budou nastudována a předvedena díla 
evropských skladatelů při koncertu v Letním kině v Litoměřicích a ve Waldbühne na zámku 
Augustusburg v Sasku. V orchestru si zahrají také žáci z dalších základních uměleckých škol z okresu 
Litoměřice a ze Saska: z Drážďan, Chemnitz, Radebeul a Míšně, studenti konzervatoře Teplice, a také 
žáci soukromých hudebních škol. Hudební vedení převezmou vedle učitelů z hudebních škol mentoři 
z filharmonií Teplice a Chemnitz, z opery Ústí nad Labem a Collegia 1704 Praha. 
Termín realizace  projektu: březen – říjen 2016 
Celkové náklady:  předpoklad 550 tis Kč (viz detail. tabulka v příloze) včetně zdrojů financování – 
žádost do Česko-německého fondu budoucnosti podána v prosinci 2015, žádost o dotaci rovněž 
podána na KÚ ÚK - Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2016. Z Nadace Leoše 
Janáčka obdržena dotace 35tis Kč 
Podpora projektu ze strany m ěsta: 2014  60tis K č, 2015 100tis K č 
 
 
Dopad do rozpo čtu m ěsta: 
rok 2016 z prostředků účelově určených na realizaci projektu „Litoměřické kulturní léto“ UZ 3401/3400 
1mil Kč 
 
 
                            
Návrh na usnesení:    
ZM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 100.000 Kč na výdaje spojené s realizací 
projektu 3. ročník Litoměřické letní filharmonie 2016. 
 
  
 
 

 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        



Předpokládané výdaje na projekt / zdroje financování – 3. ročník Litom ěřické letní 
filharmonie – příloha návrhu do ZM 11.2.2016 

 

Zdroje financování - p ředpoklad   Výdaje - p ředpoklad 
Personální náklady Město a ZUŠ 
Litoměřice 65 000 Kč   Personální náklady 65 000 Kč 

ZUŠ LTM zakoupení vybavení nezbytně  
nutného pro koncerty  15 000 Kč   Honoráře 120 500 Kč 

Příjmy z účastnických poplatků Sasko a  
dobrovolného vstupného Litoměřice 20 000 Kč   Služby 158 000 Kč 

Rozpočet města LTM  100 000 Kč   
Ubytování a 
stravování 115 000 Kč 

Česko-německý fond budoucnosti  250 000 Kč   Transport 55 000 Kč 

Nadace Leoše Janáčka, Fond Ústeckého 
kraje případně další sponzoři 100 000 Kč   Publicita a technika 36 500 Kč 

CELKEM 550 000 Kč     550 000 Kč 
 



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:  11.2.2016  
předkládá:  Mgr. Karel Krejza - místostarosta                 
zpracovala: Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru ŠKSaPP 
 
   
 
 
 
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 dotací na činnost -  Občanské sdružení Puellae cantantes, IČO: 26518848, Klub přátel 
chlapeckého sboru Páni kluci, IČO: 26548801 a Kinoklub Ostrov, o.s IČO: 68954310. 
  
 
Odůvodn ění:   
Odbor ŠKSaPP má v rozpočtu schválenou částku 500.000,-Kč pro „ Program podpory celoroční 
činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích“ na rok 2016.  
Komise kultury při RM projednala na svém zasedání dne 20.1.2016 rozdělení dotací na celoroční 
činnost dle  kritérií pro hodnocení žádostí ve vyhlášeném „Programu podpory celoroční činnosti 
subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích“ a to:  tradice spolku, úspěšná reprezentace na soutěžích, 
členská základna – upřednostněny budou spolky s dětskou/mládežnickou základnou, koncepce a 
rozsah činnosti pro rok 2016-divácká úspěšnost, finanční náročnost oboru a zajištětní vícezdrojového 
financování spolku – tabulka viz příloha orig. zápisu.  
 
V případě poskytnutí dotace, která převyšuje částku 50.000,-Kč je vyhrazeno právo rozhodování 
Zastupitelstvu obce ( dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ). 
 
RM doporučila ZM ke schválení na svém jednání dne 28.1.2016.  
 
                            
Návrh na usnesení:    
a) ZM schvaluje poskytnutí dotací na činnost pro Občanské sdružení Puellae cantantes, IČO: 
26518848, Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci, IČO: 26548801 a Kinoklub Ostrov, o.s IČO: 
68954310 ( viz. příloha orig. zápisu ).  
 
b) ZM schvaluje  uzavření veřejnoprávních smluv o dotacích na činnost dle vzorové smlouvy ( vzorová 
smlouva viz příloha orig. zápisu ).  
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        



druh 
činnosti Název subjektu I ČO

požadovaná 
dotace

čl. zákl. 
děti a 

mládež 
2016

dotace na 
činnost 

celkem 2016
1 sbor Občanské sdružení Puellae cantantes 26518848 100 000 157 95 000
2 sbor Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci 26548801 120 000 119 90 000
3 sbor Základní umělecká škola Litoměřice          ( Pěvecké sbory ) 46773410 17 000 32 17 000
4 sbor Dívčí pěvecký sbor Máj Litoměřice 26657872 25 000 35 25 000
5 sbor CANTICA BOHEMICA 26534215 30 000 1 10 000

sbor Celkem 237 000
6 divadlo Divadelní spolek Litoměřice                               ( Loudidlo ) 26655799 10 000 14 10 000
7 divadlo Občanské sdružení literárně dramatického souboru Li-Di 70694044 35 000 14 35 000
8 divadlo Hynkovo hravé divadlo, o.s. 26571889 30 000 3 30 000
9 divadlo Základní umělecká škola Litoměřice                ( Mladivadlo ) 46773410 20 000 31 20 000
10 divadlo "Klub ochotníků a přátel loutkového divadla" 68974558 20 000 4 12 000
11 divadlo "O.s. přátel dětských písní a kreslených pohádek" 27045650 25 000 3 5 000

divadlo Celkem 112 000
12 ostatní Základní umělecká škola Litoměřice              ( orchestry ) 46773410 30 000 41 30 000
13 ostatní Dílna ručního papíru 26620219 20 000 10 15 000
14 ostatní "Pískovna" 01630407 45 000 10 15 000
15 ostatní Barbora Beranová                                                ( D65 ) 03012328 30 000 1 20 000
16 ostatní Spolek LiPen 02231506 17 500 0 11 000

ostatní Celkem 91 000
17 kino KINOKLUB OSTROV, o.s. 68954310 80 000 0 60 000

kino Celkem 60 000
Celkový sou čet 500 000

Dotace na činnost 2016 - Program podpory celoro ční činnosti subjekt ů v oblasti KULTURY v Litom ěřicích



Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na činnost – kultura nad 50 000 Kč 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená podle § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

ve znění pozdějších předpisů a podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,  
ve znění pozdějších předpisů 

 
 
 
Město Litom ěřice 
se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČO: 00263958 
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu 1524-471/0100 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
název spolku 
se sídlem ………………………………. 
IČO:………………………………………. 
zastoupené ……………………………. 
bankovní spojení 
číslo účtu:………………………………….. 
(dále jen příjemce) 
 
 

uzavírají tuto smlouvu: 
 
 

 Čl. 1 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí jednorázové účelové dotace ze strany 
poskytovatele na částečnou úhradu zabezpečení činnosti příjemce pro rok 2016 ( 
pronájmy prostor, cestovné na vystoupení, nákup vybavení k činnosti - vyjma 
dlouhodobého hmotného/nehmotného majetku, nákup a tisk propagačního materiálu, 
grafické práce, nákup drobného materiálu, ošacení sboru, výdaje na soustředění, a to 
doprava a ubytování, doprava filmů + licenční poplatky za zapůjčení filmů ). 
 

Čl. 2 
Výše a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákona č. 
250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a ve smyslu 
usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. ……………ze dne 11.2.2016, poskytuje 
příjemci ze svého rozpočtu na rok 2016 jednorázovou účelovou dotaci na výdaje uvedené 
v Čl. 1 této smlouvy ve výši ………………Kč ( slovy:…………….korun českých ).  
   
2. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele č. 1524-
471/0100 na účet příjemce č. …………………. vedeného u ……………………. nejpozději 
do 14 dnů od doručení podepsané veřejnoprávní smlouvy příjemcem.  
 



 
3. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace nejpozději 
do 31.1.2017. 
 

Čl. 3 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Poskytnutou dotaci příjemce přijímá a zavazuje se ji použít výhradně k úhradě výdajů 
specifikovaných v Čl. 1 této smlouvy. 
 
2. Originály účetních dokladů prokazující použití dotace označí příjemce viditelně a trvale 
číslem smlouvy a textem: ,,Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“, nejpozději 
do termínu stanoveného pro předložení vyúčtování čerpání a použití dotace. 
 
3. Příjemce je povinen použít dotaci pouze v souladu s právními předpisy, zejména se 
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků, ve znění pozdějších 
předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
4. Příjemce nesmí převést dotaci na jinou právnickou či fyzickou osobu. 

 
 
 
 

Čl. 4 
Vyúčtování dotace 

 
1. V případě, že příjemce nedoloží náklady ve výši přiznané dotace, je příjemce povinen 
nevyužitou dotaci vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to 
nejpozději do 15.2.2017.  
 
2. Pokud poskytovatel zjistí, že dotace byla použita v rozporu s touto smlouvou, je 
příjemce povinen poskytnutou dotaci vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této 
smlouvy, a to do pátého dne ode dne zjištění a oznámení o neoprávněném užití dotace. 
 
3. Nedodržení termínů pro vrácení dotace dle Čl. 4 odst. 1 a 2 této smlouvy bude 
posuzováno jako porušení rozpočtové kázně dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
4. Příjemce je povinen oznámit poskytovateli zahájení insolvenčního řízení se svou 
osobou do 15 dnů od zjištění této skutečnosti. Příjemce, který je právnickou osobou, je 
povinen vedle toho ve stejné lhůtě oznámit písemně poskytovateli svůj vstup do likvidace, 
sloučení nebo splynutí s jiným právním subjektem nebo případnou změnu právní 
subjektivity. 
 
5. Dotace nebude vyplacena, pokud poskytovatel po uzavření smlouvy zjistí, že příjemce 
dotace má vůči poskytovateli nesplněné finanční závazky po datu splatnosti nebo bylo 
zahájeno insolvenční řízení s osobou příjemce dotace nebo vstup do likvidace. 
 
 

 



Čl. 5 
Kontrola poskytnuté dotace 

 
1. Příjemce bere na vědomí, že poskytovaná dotace podléhá finanční kontrole dle zákona 
o finanční kontrole. 
 
2. Příjemce se tímto zavazuje umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět 
kontrolu dotace.  
 
3. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli na požádání veškerou potřebnou 
dokumentaci, účetnictví a účetní doklady, dokumentující všechny rozhodné skutečnosti 
pro ověření způsobu čerpání a využití dotace a plnění podmínek této smlouvy a to po 
dobu 5 let, po kterou je příjemce povinen dle § 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona o účetnictví 
uschovávat účetní záznamy a účetní doklady. 
 

 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení 
obdrží poskytovatel a příjemce. 
 
2. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy, a že je projevem jejich 
pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. 
 
3. Smlouva o dotaci nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 
 
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních 
stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Rady města Litoměřice. 
 
5. 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 S., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany 
souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě není označován za obchodní 
tajemství. 
 
V Litoměřicích dne ……………..                       V Litoměřicích dne …………………..  
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                            ……………………………………… 
Město Litoměřice                                                 statutární zástupce 
zastoupené místostarostou                                 název spolku 
Mgr. Karlem Krejzou                                      



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:    11. 2. 2016 
předkládá:                    Mgr. Karel Krejza, místostarosta  

   

 
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:  
Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2016. 
 
Odůvodnění: 
V rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2016 byly schváleny částky pro přiznání dotací na celoroční 
činnost sportovních spolků v Litoměřicích v těchto výších: 

přímá dotace – fotbal                1.900.000 Kč 
přímá dotace – lední hokej 5.700.000 Kč 
přímá dotace – basketbal 2.600.000 Kč 
přímá dotace – sportovní kluby 3.500.000 Kč  
              13.700.000 Kč. 

V prosinci 2015 byl Městem Litoměřice vyhlášen nový dotační Program podpory celoroční činnosti 
sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2016. Celkem bylo do Programu přijato 30 žádostí o 
poskytnutí dotací.  
 
V souladu s kritérii pro hodnocení přijatých žádostí re čl. 6 „Programu“: 
 
6. Kritéria pro hodnocení žádostí a stanovení výše dotace: 

• tradice sportovního odvětví ve městě s ohledem na vybudovanou sportovní infrastrukturu 

• členská základna 

• nejvyšší hraná soutěž 

• finanční náročnost sportovního odvětví 

• atraktivita sportu – divácká návštěvnost 

• vlastní sportoviště 

• zajištění vícezdrojového financování spolku 
 
komise sportu při RM všechny přijaté žádosti vyhodnotila a doporučila RM poskytnutí dotací 
jednotlivým sportovním spolkům dle přílohy (návrh viz příloha zápisu).    
 
RM dne 28. 1. 2016 pod usnesením č. 50/2/2016 doporučuje ZM schválit předložený návrh na 
přidělení dotací na podporu celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích pro rok 2016.  
 
Návrh na usnesení:  
 
ZM schvaluje  
 
a) předložený návrh RM na přidělení dotací na podporu celoroční činnosti sportovních spolků 
v Litoměřicích pro rok 2016 (návrh viz příloha orig. zápisu) 
 
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu). 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        



 Návrh dotací na podporu činnosti sportovních spolků v Litoměřicích pro rok 2016

IČO

Poskytnutá 

dotace 2015

Požadovaná 

dotace 2016

Návrh dotace 

2016

1 Atletická přípravka při ZŠ Ladova Litoměřice, o.s. 1282051 107 000 107 000 107 000

2 Beach Club Litoměřice - spolek 4392221 0 150 000 24 000

3 DMC Revolution, z.s. 26560534 78 100 100 000 78 000

4 Eduard Šmidt - Karate club, oddíl tradičního karate 70229864 38 400 100 000 38 000

5 Fotbalový klub Litoměřice 46771361 1 900 000 1 900 000 1 900 000

6 HC Stadion Litoměřice, z. s. 46769129 5 700 000 5 700 000 5 700 000

7 Judo Club Litokan Litoměřice 46768351 62 300 250 000 62 000

8 Karatedó Steklý, z.s. 66102014 71 200 110 000 71 000

9 Klub stolního tenisu Kalich Litoměřice, z. s. 1286102 86 400 90 000 70 000

10 KRK triatlon Ltm o.s. 22842551 26 300 30 000 26 000

11 Litoměřická šachová škola o.s. 22767398 50 100 55 000 50 000

12 LTM Bikers 26588056 27 100 24 000 24 000

13 Občanské sdružení ISSHIN KAN Litoměřice 26621851 32 200 80 000 32 000

14 Občanské sdružení Litoměřická Florbalová Parta LFP  26548755 99 000 95 000 95 000

15 Plavecký klub Litoměřice, o.s. 26681510 180 000 180 000 180 000

16 Potápěčský klub Kraken Litoměřice p.s. 483478 81 500 95 000 82 000

17 SK gymnastiky a trampolín Pokratice - Litoměřice 46772782 100 000 150 000 100 000

18 Slavoj Basketbalový klub Litoměřice 27009441 2 050 000 2 550 000 2 000 000

19 Slavoj Litoměřice z.s. 14866170 887 000 1 500 000 887 000

20 Spolek stáje Čeřeniště 27035832 21 500 50 000 22 000

21 Sport Judo Litoměřice, z.s. 62768514 425 000 500 000 425 000

22 Šachový klub Slavoj Litoměřice, o.s. 22715312 32 400 35 000 32 000

23 ŠSK při ZŠ Havlíčkova, Litoměřice 45773688 8 000 10 000 8 000

24 ŠSK při ZŠ Ladova, Litoměřice 45773688 8 000 10 000 8 000

25 T.T.C. Litoměřice 46768050 250 000 400 000 250 000

26 TAPOS Litoměřice, z.s. 68975392 39 900 44 000 40 000

27 TJ Slovan Litoměřice 46768955 550 000 750 000 600 000

28 TJ Sokol Litoměřice 41326334 77 000 100 000 77 000

29 TJ Sokol Pokratice - Litoměřice z.s. 524280 400 000 400 000 400 000

30 Veslařský klub Slavoj Litoměřice, z.s. 1343394 311 600 650 000 312 000

CELKEM 13 700 000 16 215 000 13 700 000



Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na činnost - sport 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená podle § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů a podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 
ve znění pozdějších předpisů 

 
 
Město Litoměřice 
se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČO: 002 63 958 
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 1524-471/0100 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
název spolku 
se sídlem ………………………………. 
IČO:………………………………………. 
zastoupené ……………………………. 
bankovní spojení 
číslo účtu:………………………………….. 
(dále jen příjemce) 
 
 

uzavírají tuto smlouvu: 
 

 Čl. 1 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace ze strany poskytovatele na 
částečnou úhradu zabezpečení činnosti příjemce pro rok 2016 (platby pronájmů, energie, 
nákup materiálů, sportovního náčiní, výbavy (vyjma dlouhodobého hmotného/nehmotného 
investičního majetku), pořádání turnajů, soutěží vč. nákupu věcných odměn a cen pro 
účastníky, účast na soutěžích vč. souvisejících personálních nákladů, výcvikových 
táborech, tréninkových srazech (ubytování, stravování, dopravné), startovné, cestovné, 
platby rozhodčím, soutěžně technické záležitosti (hostování a přestup hráčů), neinvestiční 
opravy (havárie), údržba vlastních sportovišť).  
 

Čl. 2 
Výše a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a ve 
smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. ……………ze dne 11. 2. 2016, 
poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na rok 2016 jednorázovou účelovou dotaci na výdaje 
uvedené v Čl. 1 této smlouvy ve výši ………………Kč ( slovy:…………….korun českých).  
   
2. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele  
č. 1524-471/0100 na účet příjemce č. …………………. vedeného u …………………….,  
nejpozději do 14 dnů od doručení podepsané veřejnoprávní smlouvy příjemcem. 
 



3. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace nejpozději 
do 31. 1. 2017. 
 

Čl. 3 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Poskytnutou dotaci příjemce přijímá a zavazuje se ji použít výhradně k úhradě výdajů 
specifikovaných v Čl. 1 této smlouvy. 
 
2. Originály účetních dokladů prokazující použití dotace označí příjemce viditelně a trvale 
číslem smlouvy a textem: ,,Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“, nejpozději 
do termínu stanoveného pro předložení vyúčtování čerpání a použití dotace. 
 
3. Příjemce je povinen použít dotaci pouze v souladu s právními předpisy, zejména se 
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků, ve znění pozdějších 
předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
4. Příjemce nesmí převést dotaci na jinou právnickou či fyzickou osobu. 
  
 

Čl. 4 
Vyúčtování dotace 

 
1. V případě, že příjemce nedoloží náklady ve výši přiznané dotace, je příjemce povinen 
nevyužitou dotaci vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to 
nejpozději do 15. 2. 2017.  
 
2. Pokud poskytovatel zjistí, že dotace byla použita v rozporu s touto smlouvou, je 
příjemce povinen poskytnutou dotaci vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této 
smlouvy, a to do pátého dne ode dne zjištění a oznámení o neoprávněném užití dotace. 
 
3. Nedodržení termínů pro vrácení dotace dle Čl. 4 odst. 1 a 2 této smlouvy bude 
posuzováno jako porušení rozpočtové kázně dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
4. Příjemce je povinen oznámit poskytovateli zahájení insolvenčního řízení se svou 
osobou do 15 dnů od zjištění této skutečnosti. Příjemce, který je právnickou osobou, je 
povinen vedle toho ve stejné lhůtě oznámit písemně poskytovateli svůj vstup do likvidace, 
sloučení nebo splynutí s jiným právním subjektem nebo případnou změnu právní 
subjektivity. 
 
5. Dotace nebude vyplacena, pokud poskytovatel po uzavření smlouvy zjistí, že příjemce 
dotace má vůči poskytovateli nesplněné finanční závazky po datu splatnosti nebo bylo 
zahájeno insolvenční řízení s osobou příjemce dotace nebo vstup do likvidace. 
 

Čl. 5 
Kontrola poskytnuté dotace 

 
1. Příjemce bere na vědomí, že poskytovaná dotace podléhá finanční kontrole dle zákona 
o finanční kontrole. 



2. Příjemce se tímto zavazuje umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět 
kontrolu dotace.  
 
3. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli na požádání veškerou potřebnou 
dokumentaci, účetnictví a účetní doklady, dokumentující všechny rozhodné skutečnosti 
pro ověření způsobu čerpání a využití dotace a plnění podmínek této smlouvy a to po 
dobu 5 let, po kterou je příjemce povinen dle § 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona o účetnictví 
uschovávat účetní záznamy a účetní doklady. 
 
 

Čl. 6 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení 
obdrží poskytovatel a příjemce. 
 
2. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy, a že je projevem jejich 
pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. 
 
3. Smlouva o dotaci nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 
 
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních 
stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Zastupitelstva města Litoměřice. 
 
5. 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, v platném znění. Smluvní strany 
souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě není označován za obchodní 
tajemství. 
 
 
V Litoměřicích dne ……………    V Litoměřicích dne …………………  
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                       ………………………………………….. 
Město Litoměřice                                                název spolku 
zastoupené místostarostou    statutární zástupce                                       
Mgr. Karlem Krejzou             



Město Litoměřice

ruÁvnH oo zlvl

pro jednání ZM dne: 11.2.2016
žadatelé: manželé M.S. a E,S.
předkládá: Mgr. Karel Krejza, místostarosta
vypracoval: OSNMM - Mgr.Václav Hárting

Návrh: schválení dohody o splátkách

odůvodnění:
Město Litoměřice je výlučným vlastníkem domu č.p. XXXXX na XXXXX v Litoměřicích.
S žadateli by|a uzavřena nájemní smlouva na užívání bytu č. XXXXX o velikosti 2+1 ve výše
uvedeném domě. Žadatelé dluží pronajímateli na nájemném azálohách na služby poskytováné
s užíváním bytu od října2012 do října 2014 včetně vyúčtování záloh za dodané služby za rok
2014 částku v celkové výši 68.122,- Kč. Vzhledem k tomu, že dlužná částka nebyla uhrazena ve
lhŮtě splatnosti, byla již předána právnímu oddělení k vymáhání. V současné době je dlužná
částka řešena soudní cestou, a žadatelé jsou povinni uhradit náklady řízení ve výši 4.156,- Kč.
Dále bylo proti žadatelům vedeno soudní řízení o vyklizení bytu, kde jsou opět povinni uhradit
náklady řízení ve výši 2.000,- Kč, Předmětný byt byl dne 7.10.2014 vrácen pronajímateli.
Celková dlužná částka včetně nákladů řízení činí 74.278,- Kč.
Žadatelé uvádějí, že v dluhové pasti se ocitli v době, kdy )fiXXX. Žadatelé dále uvádí, že
XXxpC
Žadatelé žádají o povolení splátek ve výši 2.100,- Kč měsíčně, počínaje lednem 2016
( splatnost 36 měsíců ). Současně uvádějísvůj měsíčnípříjem XXXXX.
U žadatelů je evidován nezaplacený poplatek za komunální odpad za r. 2015 ve výši 1.494,- Kč.

Dopad do rozpočtu města:

c) nemá dopad do rozpočtu města.

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách splatného dluhu pro M.S. a E.S,, na částku
74.278,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 2.100,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek
počínaje měsícem leden 2016, se splatnostík poslednímu dni každého měsíce.

Podpis navrhovatele: Přljaté usnesení ZM č.:



Dohoda o splátkách splatného dIuhu

Sídlo: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, lČ: 00263958

zastou pené místostarostou M g r. Karlem Krejzou
(dále jen,,věřite!")
a
manželé M.S. a E.S.
trvale bytem XXXXX, Litoměřice
(dále jen ,,dlužník")

uzavíralí tuto dohodu

č1.1
Dlužník by| na základě nájemní smlouvy uzavřené s věřitelem nájemcem bytu č. XXXXX, na
adrese )Ofi)fi, Litoměřice. Dlužník na nájemném a službách spojených s užíváním bytu dluží věřiteli za
měsíce řyen 2012, dále za leden, květen, červenec, srpen, říjen 20,t3 a za měsíce únor, červen,
červenec, srpen, září, říjen 2014 částku 66.054,-Kč. Dále dlužník neuhradil nedoplatek na vyúčtování
služeb za rok2014 ve výši 2.068,-Kč, Dlužník tyto pohledávky uznává co do důvodu a výše,

V souladu s ust. § 3074 zákona č. 8912012 Sb,, občanského zákoníku, se práva a povinnosti vzniklé
přede dnem nabytí úěinností tohoto zákona ( před 1.1.2014 ) posuzují podle dosavadních právních
předpisů.
Dlužník bere na vědomí, že podle § 697 zákona č. 4011964 Sb., občanského zákoníku, účinného v době
vzniku a porušení závazku, jestliže nezaplatí nájemného nebo úhrady za služby poskytované s užíváním
bytu nebo nedoplatek na vyúčtování služeb do 5 dnů ode dne splatnosti, je povinen zaplatit věřiteli
poplatekzprodlení stanovený nařízením vlády č. 14211994 Sb., ve 2,5 promile zdlužné částky zakaždý
den prodlení, nejméně však 25,- Kč za každý i započaty měsíc prodlení. Poplatek z prodlení ke dni
5.1.2016 z částky 37.138.- Kč činí95.919,- Kč.

Dlužník bere na vědomí, že podle § 513 ve spojení s § 1970 a § 2251 zákona č. 89/2q12 sb.,
občanského zákoníku, v platném znění, jestliže nezaplatí nájemné do 5 dnů ode dne splatnostije povinen
zaplatit věřiteli úrok z prodlení stanovený nařízením vlády č, 35112013 Sb., ve uýši repo sazby stanovené
ČttB pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm proceňtních bodů.
Urok zprodlení ke dni 5.1.2016 zdlužné částky 24.074.- Kč čini 2,871,- Kč. Tuto pohledávku uznává
dlužník co do důvodu a výše.
Dlužník bere na vědomí, že podle § 2247 odst. 3 zákona č. 8912012 Sb., občanského zákoníku,
vplatném znění, a podle § 13 odst. 2 zákona ě.6712013 Sb., jestliže 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 uýši 1 promile zdlužné částky za každý den prodlení,
nejméně však 10,- Kězakaždý izapočatý měsíc prodlení. Poplatek zprodlení ke dni 5.1.2016zdlužné
částky 6.910.- Kč činí2.916,- Kč. Tuto pohledávku uznává dlužník co do důvodu a uýše.

Dlužník je dále povinen na základě soudních rozhodnutí uhradit věřiteli na nákladech řízení částku
1.870,- Kč + 2.295.- Kč ( 2x platební rozkaz ) a částku 2.000,- Kč ( žaloba na vyklizení bytu ).Tuto
pohledávku uznává dlužník co do důvodu a výše.

čl.z
Pohledávka ve výši 74.287,- Kč spříslušenstvím uvedená vČl. 1 této dohody bude uhrazována
dlužníkem jako jeho splatný dluh v pravidelných měsíčních splátkách ve uýši 2.,100,- Kč pod ztrátou
výhody splátek (jestliže dlužník nesplní některou z měsíčních splátek, stává se splatnou celá zbývajíci
část dluhu), počínaje měsícem leden 2016, až do úplného zaplacení.
Jednotlivé splátky budou hrazeny na účet věřitele ě. 94341046025710100 vedeného u KB,a.s.pod VS:
9130002004 nebo vhotovosti na pokladně MěÚ vPekařské ulici vLitoměřicích nejpozději kposlednímu
dni příslušného měsíce.

Tato dohoda byla schválena na zasedání Zastupitelstva města dne í 1 .2.2016.

čl. s
tJčastníci této dohody vycházejí ze stavu, podle něhož dlužník nemá žádný nemovitý ani cennější movitý
majetek, z kterého by bylo možno uspokojení pohledávky věřitele dosáhnout najednou a ani současné
přljmy dlužníků nedosahují takové výše, aby bylo možno dluh uhradit v plné výši. Dlužník činí čestné
prohlášení, že nemá žádnou jinou pohledávku vůči věřiteli.



čl. +
Učastníci 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 svým podpisem.

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

V Litoměřicích dne ...

M,s.
Město Litoměřice

zastoupené m ístostarostou
Mgr. Karlem Krejzou E.s.



Město Litoměřice

HÁvRH oo ztvl

pro jednání ZM dne: 11.2.2016
žadatel: P.A,, bytem XXXXX, Litoměřice
zastoupený na základě plné moci P,Z,
předkládá: Mgr. Karel Krejza, místostarosta
vypracoval: OSNMM - Mgr.Václav Hárting

Návrh: prominutí příslušenství dluhu

Odůyodnění:
Město Litoměřice je výlučným vlastníkem prostoru na st.p.č. XXXXX, číslo budovy
XXXXX v Litoměřicích.
P.A. byl na základě nájemní smlouvy ze dne XXXXX uzavřené s Městem Litoměřice, jako
pronajímatelem, nájemcem výše uvedeného prostoru, ktený byl užíván jako garáž. Nájemce se
zavázal hradit čtvrtletně nájemné ve výši 5.500,- Kč vždy do posledního dne každého čtvrtletí
příslušeného roku. Dále se nájemce zavázal hradit čtvrtletně zálohy za odvádění srážkových
vod ve výši 344,- Kč. Celkem činilo čtvrtletní nájemné včetně záloh 5.844,- Kó,
Zadateli vznikl dluh na nájemném a službách spojených s užíváním výše uvedeného prostoru,
a to za období 2.čtvrt. 2010 - 2.čtvrt. 2013 a na vyúčtování služeb za roky 2009 _ 2013
v celkové výši 112,601,- Kč. Jestliže nájemné není uhrazeno ve lhůtě splatnosti může věřitel dle
zákona č. 4011964 Sb. a zákona č. 8912012 Sb. občanského zákoníku požadovat vedle plnění
i úroky z prodlení. Úroky z prodlení ke dni uhrazení dluhu (22.12.2015 ) činí 20.411,- Kč.
Výš uvedený dluh byl uhrazen formou splátkového kalendáře XXXXX. Žadatel se dostal do
svízelné situace, neboť XXXXX, Zadatel žádá o částečné prominutí úroku z prodlení, neboť
částka je pro něj příliš vysoká.
Dle Zásad pro promíjení dluhu a příslušenství dluhu má žadatel nárok na prominutí úroku
z prodlení ve výši 60%, tj. 12.247 ,- Kč.
Odd. SN doporučuje prominutí ve výši 80%, tj. 16,328,- Kč. Odd. SN vzalo v potaz přístup
15 Rlněnídluhu XXXXX.
Zadatel nemá žádné další pohledávky vůči Městu Litoměřice.

Dopad do rozpočtu města:

c) nemá dopad do rozpočtu města.

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje prominutí úroku zprodlení zčástky 20.411,- Kč ve výši ..., pro P.A., bytem
XXXXX, Litoměřice, zastoupený na základě plné moci P.Z.

Podpis navrhovatele: Přijaté usnesení ZM č.:



Dohoda o prominutí dluhu ( pohledávkv )

Sídto: Mírové náměstí 15ř, Litoměřice, lČ: 00263958
zastou pené místostarostou Mg r. Karlem Krejzou
(dále jen,,věřitel")
a
P.A.
bytem XXXXX, Litoměřice
zastoupený na základě plné moci P.Z.
(dále jen ,,dlužník")

uzavíralí tuto dohodu

ěl. t
Dlužník na nájemném a službách spojených s užíváním prostoru na st.p.č. XXXXX, číslo budovy )Ofi)fi
v Litoměřicích za 2. čtvň. 2010 - 2,čtvrt. 2013 a dále na vyúčtování služeb za roky 2009 - 20,13 dlužil
věřiteli částku 112.601,- Kč. Tento dluh byl dlužníkem uhrazen v plné výšidne 22.12.2015.

él.z
V souladu s ust. § 3074 zákona č. 8912012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, se práva
a povinnosti vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ( před 1.1.2014 ) posuzují podle
dosavadn ích právn ích předpisů.
Dlužník beze na vědomí, že podle § 517 odst. zákonač,4011964 Sb., občanského zákoníku, účinného
v době vzniku a porušení závazku, jestliže nezaplatí nájemné nebo úhrady za služby poskytované
s užíváním prostor nebo nedoplatek na vyúčtování služeb ve lhůtě splatnosti, je povinen zaplatit věřiteli
úrok z prodlení podle nařízení vtády č. 14211994 Sb., ve výši repo sazby stanovené ČNB pro poslední
den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené
o osm procentních bodů ( do 30.6.2013 o sedm procentních bodů ).

Ke dni úplného uhrazení dluhu uvedeného v čl. 1 této smlouvy činí úrok z prodlení 20.411,- Kč.

čl. s
Věřitel promíjí dlužníkovi hrazení úroku zprodlení ve výši ... zdlužné částky, tedy... Kč. Prominutí
úroku z prodlení schválilo Zastupitelstvo města Litoměřice na svém zasedání dne 11 .2.2016.

Zbyvqící ěást úroku zprodlení ve výši ... Kč je splatná nejpozději dne 11,3.2016, při nedodžení této
lhůty prominutí pozbývá platnosti.

Dlužník prohlašuje, že jeho přilmy nedosahují takové yýše, 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. 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 svým 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

P.A.
zastoupený na základě plné moci

z.P.



 

 

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   Z M 
 

 
Pro jednání Zastupitelstva města Litoměřice,  dne  11. 2. 2016 
Předkládá          Ing. Pavel Grund - místostarosta 
                         Ing. Bc. Renáta Jurková – vedoucí odboru sociálních věcí a  zdravotnictví 

 

 

 
Návrh:  

 

   Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení Lékařské pohotovostní 

služby mezi Městem Litoměřice a Ústeckým krajem v období od 1. 1. do 31. 12. 2016. 

 

 

 

 

Odůvodnění: 

 
   Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém zasedání dne 14. 12. 2015 usnesením č. 18/26Z/2015 

rozhodlo o  zabezpečení lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji a předložilo Městu Litoměřice 

návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2016. Pro spádové území Litoměřicka a 

Lovosicka je rozpočtována částka ve výši 1 405 000,-- Kč s tím, že uvedená částka bude na základě 

smluvního ujednání mezi Městem Litoměřice a Městskou nemocnicí v Litoměřicích, která 

zabezpečuje lékařskou pohotovostní službu, postupně vykazována poskytovatelem a následně čerpána 

z rozpočtu města. 

 

 
Návrh na usnesení:  
  

   Zastupitelstvo města schvaluje:  

 

 Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní  služby   

na rok 2016 mezi Městem Litoměřice a Ústeckým krajem. 

 

 

 

 

 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:  
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Krajský úřad 

 
 
 
 

Číslo smlouvy u poskytovatele: 16/SML0026 
Číslo smlouvy u příjemce:  
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE 
uzavřená v souladu s ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“) 

Smluvní strany 

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
Kontaktní osoba: Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu 

Ústeckého kraje 
E-mail/telefon: severa.p@kr-ustecky.cz/475 657 435  
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
 číslo účtu: 882733379/0800 
 
(dále jen ,,poskytovatel“) 
 
a 
 
Příjemce  
Město Litoměřice 
Sídlo: Mírové náměstí 15/7, 41201 Litoměřice 
Zastoupený: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou Města Litoměřice 
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Renáta Jurková, vedoucí odboru sociálních věcí a 

zdravotnictví Městského úřadu Litoměřice 
E-mail/telefon: renata.jurkova@litomerice.cz/416916129 
IČ: 00263958 
DIČ: CZ00263958 
Bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Litoměřice 
 číslo účtu: 9005-1524-471/0100 
 
(dále jen ,,příjemce“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE 

NA ZABEZPEČENÍ LÉKAŘSKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY 
 

(dále jen „smlouva“)  
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Preambule 
 
1. Ústecký kraj je podle ustanovení § 110 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 

službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen Zákon), odpovědný za organizaci a zajištění lékařské 
pohotovostní služby, přičemž jde o výkon přenesené působnosti. Ve snaze zajistit 
tuto službu způsobem odpovídajícím místním potřebám, uzavírají smluvní strany 
tuto smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí finančních prostředků na zajištění 
výše uvedené činnosti ve spádové oblasti Litoměřicka a Lovosicka.  

2. Ústecký kraj při výkonu přenesené působnosti přijal „Způsob organizace a zajištění 
lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji od 1. 1. 2016“ (dále jen „Způsob“), 
který tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě. Na základě Způsobu bude pro zajištění 
lékařské pohotovostní služby v oborech všeobecný praktický lékař (VPL) a praktický 
lékař pro děti a dorost (PED) (součástí zajištění lékařské pohotovostní služby jsou 
i prohlídky těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení) uzavřena mezi Městem 
Litoměřice a vybraným poskytovatelem zdravotních služeb smlouva o závazku 
veřejné služby, přičemž lékařská pohotovostí služba bude zajištěna v pracovních 
dnech i ve dnech pracovního klidu.  

 
Článek I. 

Předmět smlouvy, účel a výše dotace 
 

1. Poskytovatel poskytuje na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje 
ze dne 14. 12. 2015 dotaci ve výši 1 405 000,- Kč (slovy: jedenmiliončtyřistapěttisíc 
korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č. ú. 9005-
1524-471/0100, pod UZ (účelovým znakem) 400, za podmínky, že ji příjemce 
použije v souladu s touto smlouvou v kalendářním roce, ve kterém byla poskytnuta. 

2. Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské 
unie (Smlouva o založení Evropského společenství).  

3. Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne 11.11.2015. 

4. Dotace je poskytnuta na zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2016 
(dále jen ,,projekt“).  

5. Dotace je slučitelná s dotací poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo fondů EU, pokud to pravidla 
pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. 

 

Článek II. 

Podmínky použití dotace,  
doba, v níž má být dosaženo účelu, 

způsob poskytnutí dotace 
 

1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace 
předloženého projektu zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2016 
ve spádové oblasti Litoměřicka a Lovosicka.  

2. Termínem ukončení realizace projektu je 31. 12. 2016. Pro příjemce je tento termín 
stanoven jako závazný ukazatel.  
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3. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu 
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době 
od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 (účinnost uznatelných nákladů).    

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

- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti, 
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu ve schváleném období 

realizace, 
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce na jeho účetních 

dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými 
doklady. 

 
Neuznatelný náklad je náklad na: 

- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, 
- úroky, penále, pokuty a jiné sankce, 
- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy, 
- nákupy pozemků a budov, 
- ztráty z devizových kurzů, 
- reprezentativní pohoštění, 
- nájemné s následnou koupí (leasing), 
- cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

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

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

- náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nemoc). 
 

4. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce 
uvedený v záhlaví této smlouvy do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy.  

5. Příjemce bere na vědomí, že vyrovnávací platbou podle předchozího bodu této 
smlouvy je myšlena vyrovnávací platba ve smyslu Rozhodnutí Komise ze dne 
20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní 
podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým 
podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu 
číslo 2012/21/EU, uveřejněné v úředním věstníku L 7/3. (dále jen „Rozhodnutí EU“). 

6. Příjemce se zavazuje užít finanční prostředky poskytnuté na základě této smlouvy 
tak, aby LPS byla třetí osobou či osobami poskytována v oborech všeobecný 
praktický lékař (VPL) a praktický lékař pro děti a dorost (PED) v pracovních dnech 
i ve dnech pracovního klidu a aby v jejím rámci, i po ukončení provozu příslušné 
ordinace LPS, bylo třetí osobou provozující LPS poskytováno ohledání zemřelé 
osoby takto: 

a) ve dnech Pondělí až Čtvrtek v časovém období, které začíná koncem provozní 
doby příslušné ordinace LPS a končí v 06:00 hod. následujícího dne, 

b) ve dnech Pátek a Sobota v časovém období, které začíná koncem provozní doby 
příslušné ordinace LPS a končí začátkem provozu ordinace APP následujícího 
dne, 

c) v Neděli v časovém období, které začíná koncem provozní doby příslušné 
ordinace LPS a končí v 06:00 hod. následujícího dne, 

d) ve dnech Pondělí až Čtvrtek, pokud jsou to dny pracovního klidu a následuje 
pracovní den, v časovém období, které začíná koncem provozní doby příslušné 
ordinace LPS a končí v 06:00 hod. následujícího dne, 
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e) ve dnech Pondělí až Čtvrtek, pokud následuje den pracovního klidu, v časovém 
období, které začíná koncem provozní doby příslušné ordinace LPS a končí 
začátkem provozu ordinace LPS následujícího dne.  
 

7. Příjemce zaváže vybraného poskytovatele zdravotních služeb sdělit v souladu se 
zněním § 83 a násl. Zákona (zajištění prohlídky těla zemřelého) poskytovateli 
telefonní číslo +420 416 723 479, které bude ze strany poskytovatele zdravotních 
služeb v dané spádové oblasti Litoměřicka a Lovosicka dostupné v době 
provozu ordinace LPS i v době po ukončení provozu ordinace LPS dle 
předchozího odstavce. Toto číslo následně poskytovatel oznámí na jednotné 
evropské číslo tísňového volání 112, kde se oznamuje úmrtí osoby v případě, kdy 
není znám poskytovatel nebo lékař uvedený v §84 odst. 2 písm. a) Zákona.  

 

Článek III. 

Práva a povinnosti příjemce 
 

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

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

1. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.  

2. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem 
na uplatnění odpočtu této daně. 

3. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků a jejich řádné a oddělené 
sledování v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ), vedeném v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to jak 
z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů celého projektu.  

4. Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály 
účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.  

5. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, 
a to do 15. 2. 2017. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce povinen předložit 
finanční vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může být termín vyúčtování 
na žádost příjemce dotace prodloužen, maximálně však o 5 kalendářních dnů. 

I. Závěrečná zpráva musí obsahovat: 

- označení příjemce, 

- číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy, 

- popis realizace projektu, 

- kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu, 

- přínos projektu pro cílové skupiny, 

- celkové zhodnocení projektu, 

- finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku. 
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II. Finanční vypořádání dotace (přehled o čerpání a použití poskytnuté dotace) 
musí obsahovat: 

- přehled všech nákladů a výnosů projektu v podobě ročního výkazu 
o nákladech na zabezpečení a provoz ordinace LPS (viz příloha č. 2 
smlouvy), 

- přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,  

- roční výkaz o zabezpečení a provozu ordinace LPS (viz příloha č. 3 
smlouvy),  

- výpis z odděleného účetnictví (případně účetnictví vedeného pod účelovým 
znakem), jestliže je příjemce povinen účetnictví vést. 

6. Závěrečnou zprávu a finanční vypořádání dotace zaslat také v elektronické podobě 
na adresu: soucek.a@kr-ustecky.cz.  

7. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití 
prostředků dotace a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence. 
Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po ukončení realizace projektu. 

8. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor zdravotnictví 
krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního vztahu, včetně 
identifikace příjemce nebo podpořeného projektu. 

9. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla 
poskytnuta, současně s předložením závěrečné zprávy. 

10. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace 
na realizaci projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději 
do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně 
písemně informovat poskytovatele o vrácení dotace. 

11. Respektovat závěry kontroly provedené odborem kontroly nebo kontrolním 
orgánem poskytovatele.  

12. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal dotovaným 
zadavatelem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 tohoto zákona a dodržovat 
v souvislosti s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní předpisy. 

13. Spolupracovat s poskytovatelem při plnění jeho povinností vůči Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže a Evropské komisi. 

 

Článek IV. 

Porušení rozpočtové kázně 
 

1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení 
peněžních prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona 
č. 250/2000 Sb.). V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně 
tím, že neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel 
postupovat dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně 
penále za prodlení s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy 
a touto smlouvou. 

2. Pokud příjemce předloží závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání 
v termínu stanoveném ve smlouvě, ale finanční vypořádání nebo závěrečná zpráva 

mailto:soucek.a@kr-ustecky.cz.
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nebudou obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce 
porušení rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplnou závěrečnou zprávu 
nebo finanční vypořádání ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne 
doručení výzvy poskytovatele k nápravě. 

3. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně 
závažné, bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky 
poskytnuté dotace následovně: 

a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené 
smlouvou – výše odvodu činí 5 %. 

b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené 
smlouvou – výše odvodu činí 10 %. 

c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí 
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše 
odvodu činí 3 %. 

d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí 
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše 
odvodu činí 6 %. 

e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí 
10 %. 

f) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, 
že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %. 

g) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků – 
výše odvodu činí 5 %. 

h) nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek 
či jiných nosičů „sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 5 %. 

4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou 
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve 
výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném 
použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona 
č. 250/2000 Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých 
prostředků, mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) 
za porušení méně závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika 
méně závažných povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. 
Odvody za porušení rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních 
prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření 
na porušení rozpočtové kázně může poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních 
prostředků, a to až do výše předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloží 
odvod za porušení rozpočtové kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu 
bude odvedena pouze částka ve výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními 
prostředky neposkytnutými z důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně. 
Pokud krajský úřad odvod neuloží, poskytovatel poskytne pozastavené peněžní 
prostředky příjemci.  

 

Článek V.  

Výpověď a zrušení smlouvy 

 
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní 

povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá 
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účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dnů od doručení výpovědi. 
Ve výpovědní lhůtě bude pozastaveno vyplácení dotace. 

2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů 
uvedených v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh 
doručen, s ním vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde 
smluvní straně, která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, 
s ním nevysloví souhlas, smlouva nezaniká. 

3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran. 

4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu 
Ministerstvo financí ČR. 

 

Článek VI. 
 

Publicita 
 
1. Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést 

fakt, že projekt byl podpořen Ústeckým krajem (poskytovatelem). 

2. Na výstupech projektu typu propagačních materiálů, publikací, internetových stránek 
či jiných nosičů uvede příjemce skutečnost, že projekt podpořil poskytovatel (dále 
„Sponzorský vzkaz“) v provedení respektujícím logomanuál poskytovatele. Příjemce 
podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámil. 

3. Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského 
vzkazu“ ke schválení poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek 
poskytovatele a předložit ho poskytovateli ke konečnému schválení. 
Za poskytovatele rozhoduje kontaktní osoba uvedená v označení smluvních stran. 

4. Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) je ochrannou známkou, která požívá ochrany 
podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona 
č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně 
některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších 
předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

 
Článek VII. 

Ostatní ujednání 

1. Tato smlouva bude zveřejněna dle § 10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. na úřední 
desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne 
uzavření smlouvy, což se týká i případných dodatků ke smlouvě, a to po dobu 
nejméně 3 let ode dne zveřejnění. 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou 
písemných a číslovaných dodatků. 

3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy 
z ní vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu, 
případně příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 
správního řádu.  

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 
poskytovatel obdrží 2 vyhotovení a příjemce obdrží 1vyhotovení.  
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5. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího uzavření. 

6. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem 
Ústeckého kraje usnesením č. 18/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015. 

 

V Ústí nad Labem dne ………………… 

 

 

 

 

V ………………… dne ……………….. 

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

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje 
 

Příjemce 
Město Litoměřice 
Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 - Způsob organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby v Ústeckém 
kraji od 1. 1. 2016 

Příloha č. 2 - Roční výkaz o nákladech na zabezpečení a provoz ordinace LPS  

Příloha č. 3 - Roční výkaz o zabezpečení a provozu ordinace LPS 
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Krajský úřad Ústeckého kraje 
Způsob organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby 

v Ústeckém kraji od 1. 1. 2016 
1. Ústecký kraj je podle ustanovení § 110 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 

a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), odpovědný 
za organizaci a zajištění lékařské pohotovostní služby, přičemž jde o výkon přenesené 
působnosti. Ve snaze zajistit tuto službu způsobem odpovídajícím místním potřebám 
Ústecký kraj a krajský úřad úzce spolupracují s dotčenými městy.  

2. Lékařskou pohotovostní službou se rozumí ambulantní péče poskytovaná pacientům 
v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění. 
O pohotovostní služby nejde v případě poskytnutí ambulantní péče v rámci pravidelné 
ordinační doby poskytovatele (příslušného registrujícího lékaře).  

3. Lékařská pohotovostní služba neslouží k řešení dříve vzniklých onemocnění či zhoršení 
zdravotního stavu, při kterých občan nevyhledal včasnou lékařskou péči. 

4. Provozování ordinací lékařské pohotovostní služby bude zajištěno na základě 
uzavřeného smluvního vztahu o zajištění poskytování služby obecného hospodářského 
zájmu mezi krajem-krajským úřadem nebo městem a poskytovatelem zdravotních 
služeb, pověřeným provozováním ordinace lékařské pohotovostní služby.  

5. Na území Ústeckého kraje jsou určena tato spádová území ordinací lékařské 
pohotovostní služby:  

a. Děčín (pro spádovou oblast Děčínska; ordinace v oborech: všeobecný praktický 
lékař a praktický lékař pro děti a dorost),  

b. Rumburk (pro spádovou oblast Rumburska; ordinace v oboru všeobecný praktický 
lékař se zabezpečením péče pro děti a dorost),  

c. Varnsdorf (pro spádovou oblast Varnsdorfska; ordinace v oboru všeobecný 
praktický lékař se zabezpečením péče pro děti a dorost),  

d. Ústí nad Labem (pro spádovou oblast Ústecka; ordinace v oborech: všeobecný 
praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),  

e. Litoměřice (pro spádovou oblast Litoměřicka a Lovosicka; ordinace v oborech: 
všeobecný praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),  

f. Roudnice nad Labem (pro spádovou oblast Roudnicka; ordinace v oboru všeobecný 
praktický lékař se zabezpečením péče pro děti a dorost),  

g. Teplice (pro spádovou oblast Teplicka; ordinace v oborech: všeobecný praktický 
lékař a praktický lékař pro děti a dorost), 

h. Bílina (pro spádovou oblast Bílinska; ordinace v oboru všeobecný praktický lékař se 
zabezpečením péče pro děti a dorost),  

i. Most (pro spádovou oblast Mostecka; ordinace v oborech: všeobecný praktický 
lékař a praktický lékař pro děti a dorost),  

j. Litvínov (pro spádovou oblast Litvínovska; ordinace v oboru všeobecný praktický 
lékař se zabezpečením péče pro děti a dorost),  

k. Louny (pro spádovou oblast Lounska; ordinace v oborech: všeobecný praktický 
lékař a praktický lékař pro děti a dorost);  

l. Žatec (pro spádovou oblast Žatecka a Podbořanska; ordinace v oborech: všeobecný 
praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),  

m. Chomutov (pro spádovou oblast Chomutovska; ordinace v oborech: všeobecný 
praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),  

n. Kadaň (pro spádovou oblast Kadaňska; ordinace v oboru všeobecný praktický lékař 
se zabezpečením péče pro děti a dorost).  
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6. Každá ordinace lékařské pohotovostní služby v oboru všeobecného praktického lékaře 
a praktického lékaře pro děti a dorost, resp. v ní sloužící lékař, zajišťuje prohlídky těl 
zemřelých mimo zdravotnická zařízení a to i po skončení ordinační doby ordinace 
lékařské pohotovostní služby, vždy do 6:00 hod. následujícího dne ve všedních dnech, 
resp. do začátku ordinační doby ordinace lékařské pohotovostní služby následujícího 
dne ve dnech pracovního klidu (poskytovatel zdravotních služeb provozující ordinaci 
lékařské pohotovostní služby zajistí službukonajícímu lékaři dopravu na místo prohlídky 
a zpět). 

7. Financování provozování ordinace lékařské pohotovostní služby je zajištěno:  

a. Prostřednictvím zdravotního pojištění dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (veškeré zdravotní výkony 
provedené v rámci ordinace lékařské pohotovostní služby a při prohlídkách těl 
zemřelých mimo zdravotnická zařízení, vykáže poskytovatel zdravotních služeb 
provozující ordinaci lékařské pohotovostní služby příslušným zdravotním 
pojišťovnám (příjmová resp. výnosová položka), 

b. Prostřednictvím dotace Ústeckého kraje městu (obci) na zabezpečení lékařské 
pohotovostní služby v příslušné spádové oblasti,  

c. Prostřednictvím rozpočtu Ústeckého kraje ve formě úhrady vyrovnávací platby 
za zajištění závazku veřejné služby,  

d. Prostřednictvím smluvního vztahu uzavřeného mezi obcí a poskytovatelem 
zdravotních služeb, jehož předmětem bude závazek veřejné služby na zajištění 
činností spojených s organizací a poskytováním zdravotní péče v rámci lékařské 
pohotovostní služby v příslušné spádové oblasti, 

e. Prostřednictvím finančního příspěvku města, tam kde byla mezi krajem a městem 
uzavřena smlouva o zajištění financování lékařské pohotovostní služby,  

f. Prostřednictvím poskytování peněžních dotací, darů apod. provozovateli ordinace 
lékařské pohotovostní služby jakýmkoli dalším subjektem.  

8. Krajský úřad Ústeckého kraje na základě § 45 odst. 2 písm. l) zákona č. 372/2011 Sb., 
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních 
službách), v platném znění, požádal poskytovatele zdravotních služeb (a jejich lékaře) 
příslušné odbornosti k účasti na zajištění lékařské pohotovostní služby v dané spádové 
oblasti. 

9. Přehled ordinací lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje a smluvně 
zajišťované ordinační doby (včetně kontaktních údajů) je uveden v příloze. 

 

V Ústí nad Labem dne 14. 12. 2015 

Zpracoval: 

Ing. Petr Severa v.r. 
vedoucí odboru zdravotnictví 

Schválil: 

Ing. Milan Zemaník v.r. 
ředitel krajského úřadu 

Kontaktní údaje: 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor zdravotnictví  

Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem  

Kontaktní osoba: Adam Souček, tel.: 475 657 403, e mail: soucek.a@kr-ustecky.cz 
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Příloha: 

Přehled ordinací lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje včetně 
zajišťované ordinační doby a kontaktních údajů  

 stanoviště Děčín 

- provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.,  

- adresa ordinací: U Nemocnice 605/1, 405 99 Děčín II, areál nemocnice  

- ordinace LPS pro dospělé (tel. 412 510 666) 

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod. 

- ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 412 510 555) 

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod. 
 

 stanoviště Rumburk 

- provozovatel: MUDr. Josef Kořínek,  

- adresa ordinace: Lesní 26, 408 01 Rumburk, areál Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. 

- ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 412 332 535)  

o Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.  

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod. 
 

 stanoviště Varnsdorf 

- provozovatel: Nemocnice Varnsdorf, p.o.  

- adresa ordinace: Karlova 2280, 407 47 Varnsdorf, areál nemocnice  

- ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 412 372 445) 

o Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod. 
 

 stanoviště Chomutov 

- provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.  

- adresa ordinací: Kochova 1185, 430 12 Chomutov, areál nemocnice  

- ordinace LPS pro dospělé (tel. 474 447 313) 

o Po až Pá od 18:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 20:00 hod. 

- ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 474 447 267) 

o Po až Pá od 18:00 do 20:00 hod.  

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 20:00 hod. 
 

 stanoviště Kadaň 

- provozovatel: Nemocnice Kadaň, s.r.o.  

- adresa ordinace: Golovinova 1559, 432 01 Kadaň, areál nemocnice  

- ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 474 944 341, 
474 333 900) 

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 9:00 do 19:00 hod. 
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 stanoviště Litoměřice 

- provozovatel: Městská nemocnice v Litoměřicích  

- adresa ordinací: Žitenická 18, 412 41 Litoměřice, areál nemocnice  

- ordinace LPS pro dospělé (tel. 416 723 748, 416 723 749) 

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod. 

- ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 416 723 125) 

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod. 
 

 stanoviště Roudnice nad Labem 

- provozovatel: Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice nad Labem, s.r.o.  

- adresa ordinace: Alej 17. Listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem, areál nemocnice 

- ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 416 858 111-2) 

o Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.  

o So, Ne, Sv. od 8:00 do 17:30 hod. (polední přestávka od 12:00 do 12:30 hod.) 
 

 stanoviště Žatec 

- provozovatel: Nemocnice Žatec; o.p.s.  

- adresa ordinací: Husova 2796, 438 01 Žatec, areál polikliniky  

- ordinace LPS pro dospělé (tel. 414 110 164, 414 110 111) 

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod. 

- ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 414 110 740, 414 110 111)  

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod. 
 

 stanoviště Louny 

- provozovatel: 1. Lounská Lékařská s.r.o.  

- adresa ordinací: Pod Nemocnicí 2503, 440 37 Louny, areál Polikliniky Louny  

- ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 415 620 115), 

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod. 

- ordinace LPS pro dospělé (tel. 415 620 215) 

o Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod. 
 

 stanoviště Most 

- provozovatelé: Ing. Emilia Rokytová (odbornost všeobecný praktický lékař) a MUDr. Jiří 
Biolek (odbornost praktický lékař pro děti a dorost) 

- adresa ordinací: J. E. Purkyně 270/5, 434 64 Most, areál Nemocnice Most  
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- ordinace LPS pro dospělé (tel. 478 031 111) 

o Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod. 

- ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 476 172 537) 

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod. 
 

 stanoviště Litvínov 

- provozovatel: Ing. Emilia Rokytová  

- adresa ordinace: U Bílého sloupu č.p. 2088, 436 01 Litvínov, budova Pensionu - domova 
pro seniory)  

- ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 476 701 348) 

o Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 11:00 do 18:00 hod. 
 

 stanoviště Teplice 

- provozovatel MUDr. Hana Pácaltová  

- adresa ordinací: U Nemocnice 3065 (vchod vedle Polikliniky), 415 01 Teplice  

- ordinace LPS pro dospělé (tel. 417 519 721) 

o Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod. 

- ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 417 519 722) 

o Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod. 
 

 stanoviště Bílina 

- provozovatel: Hornická nemocnice s poliklinikou, spol. s r.o.  

- adresa ordinace: Pražská 206/95, 418 01 Bílina, areál nemocnice  

- ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 417 823 745, 
417 777 121) 

o Po až Pá od 17:00 do 22:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 8:00 do 20:00 hod. 
 

 stanoviště Ústí nad Labem 

- provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.  

- adresa ordinací: ul. Sociální péče 12a, 401 13 Ústí nad Labem, areál nemocnice  

- ordinace LPS pro dospělé (budova A – oddělení EMERGENCY, tel. 475 210 333)  

o Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod. 

- ordinace APP pro děti a dorost (budova Dětské kliniky, tel. 472 778 335)  

o Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 9:00 do 20:00 hod. 
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Příloha č. 2:  

Výkaz o nákladech při zabezpečení a provozu ordinace LPS 

Poskytovatel LPS: Ordinace LPS: 

Adresa ordinace LPS: Období: 

Mzdové náklady: 
 

Odměna personálu (zařazení viz. Poznámky)   

Sociální + zdravotní poj.   

Odměna personálu - prohlídky těl zemřelých   

Ostatní    

Provozní náklady: 
 

Nájemné   

Plyn   

Elektřina   

Voda   

Topení   

Služby  
 

Mzdová a účetní agenda   

Poštovné a telefonní poplatky   

Svoz a likvidace odpadu   

Opravy a údržba   

Úklid a praní prádla   

Ostatní služby   

Administrativa (podklady pro zdravotní pojišťovny, fakturaci, ...)   

Léky + zdrav. Materiál   

Kancelářské potřeby    

Kopírování a tiskopisy   

Čistící a hygienické prostředky   

Ostatní materiál (OOPP, …)   

NÁKLADY CELKEM (zařazení viz. Poznámky): 
 

ZISK POSKYTOVATELE (max. 10% z nákladů, nezdaněný)   

Výnosy ZP (za LPS)   

Výnosy ZP (za prohlídky těl zemřelých)   

Výnosy - regulační poplatky   

Výnosy - dotace měst (obcí)   

Výnosy - ostatní (dary, přímé platby apod.)   

VÝNOSY CELKEM: 
 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK: 
 

VYROVNÁVACÍ PLATBA:   

Datum: 
 Zpracoval/a: 
 Poznámky:  

 Náklady - v nákladových položkách zaznamenat hodnoty vztahující se k provozu ordinace LPS za 
uvedené období v rozsahu smluvních podmínek!    

Výpočet Hospodářského výsledku  = Výnosy celkem – (Náklady celkem + Zisk provozovatele) 

Odměna personálu - službukonající personál tj. zaměstnanci, dohody o VPČ, o provedení práce atd. 

Poskytovatel - zdravotnické zařízení zajišťující provoz ordinací LPS 
 

Ordinace - PED (pro děti a dorost), VPL (pro dospělé), VPLD (společná ordinace VPL+PED)  

Období – rok 
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Příloha č. 3:  

Výkaz o zabezpečení a provozu ordinace LPS 

Rok: Provozovatel LPS: 
  

Ordinace LPS: Stanoviště LPS: 
  

Ordinační doba LPS              
(od - do) 

Počet 
hodin 

(celkem) 

Počet ošetřených 
pacientů 

Počet prohlídek 
těl zemřelých 

(celkem) 

 - z toho počet 
prohlídek těl 

zemřelých mimo 
ordinační dobu 

Měsíc Po-Pá 
So, Ne, 

sv. 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             

12.             

CELKEM         

      

    

   
Datum:   

      
podpis 

Poznámky: 
     Provozovatel LPS - vyplňujte název poskytovatele zdravotních služeb zajišťujícího provoz ordinace LPS 

Ordinace LPS - vyplňujte zkratky PED (děti a dorost), VPL (dospělá), VPLD (společná VPL+PED) 

Stanoviště - vyplňuje se město (obec), ve kterém je provozována ordinace LPS 
 Ordinační doba LPS (od-do) - zahájení a ukončení ordinační doby LPS (př.: 18:00-21:00;…) 
 Počet ošetřených pacientů - vyplňujte sumárně počet pacientů ošetřených v rámci LPS 

 Počet prohlídek těl zemřelých - počet uskutečněných prohlídek těl zemřelých v rámci LPS  
 

 



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   Z M 

 

 

Pro jednání Zastupitelstva města Litoměřice, dne 11. 2. 2016 

 

Předkládá      Ing. Pavel Grund  - místostarosta 

                      Ing. Bc. Renáta Jurková - vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

 

 

 

Návrh:  

 

Uzavření smlouvy o zajištění závazku veřejné služby na zabezpečení lékařské 

pohotovostní služby mezi Městem Litoměřice a příspěvkovou organizací Městská 

nemocnice v Litoměřicích na rok 2016. 

 

 

 

Odůvodnění: 

 

Pro spádové území Litoměřicka a Lovosicka je rozpočtována částka ve výši 1 405 000,- Kč 

(dotace Ústeckého kraje). Na základě smluvního ujednání mezi Městem Litoměřice 

a Městskou nemocnicí v Litoměřicích, která zabezpečuje lékařskou pohotovostní službu, 

budou částky postupně vykazovány na základě souhrnné faktury vystavené a doručené 

poskytovatelem, a následně čerpány z dotace poskytnuté Krajským úřadem Ústeckého kraje. 

 

 

Návrh na usnesení:  
  

Zastupitelstvo města schvaluje:  

 

Uzavření smlouvy o zajištění závazku veřejné služby na zabezpečení lékařské 

pohotovostní služby mezi Městem Litoměřice a příspěvkovou organizací Městská 

nemocnice v Litoměřicích na rok 2016. 

 

 

 

 

 

Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:   



 

Smlouva o zajištění  

závazku veřejné služby 
uzavřená podle ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 

Číslo objednatele :  

Číslo poskytovatele : 

 

S m l u v n í   s t r a n y 
 

Objednatel: 

Město Litoměřice 

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

zastoupený  : Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou  

IČ   : 00263958 

DIČ   : CZ00263958  

Bankovní spojení : KB, a. s., pobočka Litoměřice 

Číslo účtu  : 19-1524-471/0100 

Zástupce pro věcná jednání: 

Jméno, funkce            : Ing. Pavel Grund, místostarosta města Litoměřice 

telefon, fax  : 416 916 108  

e-mail   : pavel.grund@litomerice.cz 

 

Poskytovatel: 

Městská nemocnice v Litoměřicích 

zastoupený        : Ing. Radkem Lončákem, MBA, předsedou Správní rady              

                                MUDr. Leošem Vysoudilem, MBA, členem Správní rady 

                                Ing. Vladimírem Kestřánkem, MBA, členem Správní rady        

IČ        : 00830488 

se sídlem         Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice 

Bankovní spojení  : KB, a. s., pobočka Litoměřice 

Číslo účtu         :  24734471/0100 

Místo provozování: Městská nemocnice v Litoměřicích 

Zástupce pro věcná jednání:  

Jméno/funkce       : MUDr. Jiří Štverák, manažer pro lékařské obory 

telefon, e-mail.     : 416 723 702, j.stverak@nemocnice-lt.cz  

Jméno/funkce       : JUDr. Vladimír Petr, právník Městské nemocnice v Litoměřicích 

Telefon/e-mail      : 416 723 398, v.petr@nemocnice-lt.cz 

  

Poskytovateli zdravotních služeb vydal Krajský úřad Ústeckého kraje dne 18. 06. 2013 

registraci č .e. : 235/ZD/2013-3.  

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  

 

S M L O U V U O ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY  

na zabezpečení lékařské pohotovostní služby   
 

 

mailto:pavel.grund@litomerice.cz
mailto:j.stverak@nemocnice-lt.cz
mailto:v.petr@nemocnice-lt.cz


Článek I. 

Účel a předmět smlouvy 

 

1. Účelem smlouvy je zajistit službu obecného hospodářského významu poskytnutím zdravotní 

pohotovostní péče jako veřejné služby spočívající v poskytování lékařské pohotovostní služby 

(dále jen LPS) včetně zabezpečení prohlídky těla zemřelého pro spádové území obce s rozšířenou 

působností: Litoměřicka a Lovosicka, v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, v souladu 

s ustanovením, § 110 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen Zákon). 

2. Předmětem smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při zajištění závazku 

veřejné služby v podobě zabezpečení LPS.  

3. Poskytovatel se zavazuje v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou zabezpečit 

organizaci a provoz (poskytování zdravotní péče) ordinace LPS v oboru: všeobecný praktický lékař 

a praktický lékař pro děti a dorost, v rozsahu stanoveném v článku II. této smlouvy.  

 

 

Článek II. 

Povinnosti poskytovatele 

 
Poskytovatel je povinen: 

1) Zabezpečit provoz (poskytování zdravotní péče) ordinace LPS včetně zabezpečení prohlídky těla 

zemřelého v rozsahu: Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.; So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.  

2) Zabezpečit po ukončení provozu ordinace LPS prohlídku těla zemřelého a vyplnění příslušné části 

Listu o prohlídce zemřelého lékařem takto: 

a) ve dnech pondělí až čtvrtek v časovém období, které začíná koncem provozní doby příslušné 

ordinace LPS a končí v 06:00 hod. následujícího dne, 

b) ve dnech pátek a sobota v časovém období, které začíná koncem provozní doby příslušné 

ordinace LPS a končí začátkem provozu ordinace LPS následujícího dne, 

c) v neděli v časovém období, které začíná koncem provozní doby příslušné ordinace LPS 

a končí v 06:00 hod. následujícího dne, 

d) ve dnech pondělí až čtvrtek, pokud jsou to dny pracovního klidu a po nich následuje pracovní 

den, v časovém období, které začíná koncem provozní doby příslušné ordinace LPS a končí 

v 06:00 hod. následujícího dne, 

e) ve dnech pondělí až čtvrtek, pokud po nich následuje den pracovního klidu, v časovém 

období, které začíná koncem provozní doby příslušné ordinace a končí  začátkem provozu 

ordinace LPS následujícího dne, 

včetně zajištění dopravy lékaře na místo výkonu ohledání zemřelé osoby a zpět.  

3) K zajištění prohlídky těla zemřelého dle §83 a násl. Zákona poskytovatel provozuje telefonní 

číslo: +420 416 723 479, které bude dostupné v době provozu ordinace LPS dle odst.1 a v době 

po ukončení provozu ordinace LPS dle odst. 2. Toto číslo oznámí objednatel na jednotné evropské 

číslo tísňového volání 112, kde se oznamuje úmrtí osoby v případě, kdy není znám poskytovatel 

nebo lékař uvedený v §84 odst. 2 písm. a) Zákona.  

4) Zabezpečit, aby účetnictví týkající se zajišťování LPS, bylo v souladu s obecně závaznými 

právními předpisy, zejména se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, a bylo vedeno odděleně. 

5) Umožnit pověřeným pracovníkům objednatele provádět kontrolu věcného plnění, tj. čerpání 

vyrovnávací platby a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence, kontrolu 

přítomnosti zdravotnického personálu v ordinační době, apod. 

6) Informovat neprodleně, nejpozději však do 7 dnů od rozhodné skutečnosti, pracovníky objednatele 

o všech změnách týkajících se tohoto smluvního vztahu, včetně identifikace poskytovatele nebo 

způsobu organizace a zabezpečení LPS. 



7) Předkládat pravidelný měsíční výkaz o zabezpečení provozu ordinace LPS - návštěvnost a výkaz 

o nákladech při zabezpečení provozu ordinace LPS, prostřednictvím formulářů, které jsou jako 

přílohy č. 2 a č. 3 nedílnou součástí této smlouvy. 

8) Informovat objednatele o přijetí peněžních prostředků nebo darů poskytnutých poskytovateli 

třetími osobami v souvislosti se zabezpečením LPS. Přijaté peněžní prostředky nebo dary 

zohlednit při výpočtu vyrovnávací platby a při zpracovávání pravidelného měsíčního vyúčtování 

ve výkazu o nákladech při zabezpečení a provozu ordinace LPS.  

9) Respektovat přijaté závěry z kontroly provedené odborem kontroly nebo kontrolním orgánem 

objednatele, které mohou vést i k vyloučení poskytnutí a vrácení jakékoli nadměrné vyrovnávací 

platby.  

10) Spolupracovat s objednatelem při plnění jeho povinností vůči Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže a Evropské komisi. 

11) Je-li poskytovatel právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho likvidaci 

nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po předchozím souhlasu 

objednatele. Poskytovatel je povinen objednateli poskytnout veškeré informace o záměru likvidace 

nebo přeměny, které mohou podle názoru objednatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté 

vyrovnávací platby. 

 

 

Článek III. 

Povinnosti objednatele 

 
Objednatel je povinen: 

1) Uhradit poskytovateli za zabezpečení provozu (poskytování zdravotní péče) ordinace LPS 

vyrovnávací platbu za celé smluvní období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. Ústecký kraj poskytl 

účelovou dotaci městu Litoměřice ve výši 1.405 000,- Kč (slovy: 

jedenmiliončtyřistapěttisíckorun). Plán nákladů a výnosů provozu ordinace LPS na uvedené 

období je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. 

2) Poskytnout poskytovateli za provedení jednoho každého ohledání zemřelé osoby v době 

po ukončení provozu ordinace LPS a vyplnění ohledacího listu, dle odst. 2 článku II. této smlouvy, 

odměnu ve výši 1200,- Kč. 

3) Informovat neprodleně, nejpozději však do 7 dnů od rozhodné skutečnosti, poskytovatele o všech 

změnách týkajících se tohoto smluvního vztahu, včetně identifikace objednatele nebo způsobu 

organizace a zabezpečení LPS. 

 

 

Článek IV. 

Platební podmínky 

 
1) Vyrovnávací platba se vypočítá podle vzorce: VP = HV + PZ, kde VP znamená výši vyrovnávací 

platby, HV je hospodářský výsledek zjištěný jako rozdíl mezi náklady vynaloženými při 

poskytování služby LPS a příjmem ze služby LPS, PZ je přiměřeným ziskem, kterým je max. 10% 

z vynaložených nákladů. Vyrovnávací platba nesmí přesahovat meze toho, co je nezbytné 

k pokrytí všech nebo části nákladů k plnění závazku veřejné služby se zohledněním příslušných 

příjmů a přiměřeného zisku. 

2) Poskytovatel bere na vědomí, že vyrovnávací platbou podle předchozího bodu této smlouvy je 

myšlena vyrovnávací platba ve smyslu Rozhodnutí Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 

odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 

závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného 

hospodářského zájmu číslo 2012/21/EU, uveřejněné v úředním věstníku L 7/3. (dále jen 

„Rozhodnutí EU“). 



3) Vyrovnávací platba dle článku III. této smlouvy bude uhrazena vždy měsíčně na základě souhrnné 

faktury vystavené a doručené poskytovatelem objednateli. 

4) Faktura bude vystavena měsíčně v termínu do 15. dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém 

došlo k realizaci LPS, s výjimkou faktury za měsíc listopad, která bude vystavena do 10. prosince.  

5) Přílohou faktury bude výkaz o zabezpečení provozu ordinace LPS a výkaz o nákladech 

na zabezpečení a provoz ordinace LPS, dle odst. 8) článku II. této smlouvy.  

6) Přílohy faktury zašle poskytovatel také v elektronické podobě na adresu: 

hana.chrudimska@litomerice.cz  

7) Faktury budou splatné do 15ti dnů od doručení objednateli a budou mít náležitosti daňového 

dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

8) V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona 

č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel 

oprávněn ji vrátit poskytovateli na doplnění nebo přepracování, aniž by byl v prodlení s její 

úhradou. Po doručení opravené či doplněné faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti. 

9) Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě 

peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena. 

10) Na uhrazenou vyrovnávací platbu se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 

ve znění pozdějších předpisů. Dále pak ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, kdy se za porušení rozpočtové kázně 

považuje každé neoprávněné použití peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu Ústeckého 

kraje v souvislosti s plněním závazků vyplývajících z této smlouvy, zejména v následujících 

případech:  

a) poskytovatel čerpal vyrovnávací platbu, přičemž nezajistil provoz ordinace LPS v rozsahu 

ordinačních hodin stanovených touto smlouvou,  

b) poskytovatel čerpal vyrovnávací platbu, přičemž nezajistil provoz ordinace LPS v odbornosti 

stanovené odst. 3 článku I.,  

c) při výpočtu vyrovnávací platby poskytovatel do příjmů nezahrnul veškeré platby získané 

od zdravotních pojišťoven za ošetřování pacientů v rámci LPS,  

d) při výpočtu vyrovnávací platby poskytovatel do příjmů nezahrnul jakékoliv ostatní finanční 

příjmy získané v souvislosti s provozem ordinace LPS,  

e) při výpočtu vyrovnávací platby poskytovatel zahrnul do nákladů položky, které nesouvisí 

s provozem ordinace LPS a jejich uplatnění do nákladů je v rozporu se zněním této smlouvy.  

11) V případě, že poskytovatel nezabezpečí provoz ordinace LPS v celém rozsahu dle odst. 1) článku 

II. této smlouvy, bude vyrovnávací platba uhrazena pouze za skutečnou dobu provozu LPS. 

Objednatel je dále oprávněn za každý den porušení povinností uvedených v odst. 1) článku II 

požadovat na poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové výše měsíční vyrovnávací 

platby za kalendářní měsíc, ve kterém poskytovatel nezabezpečil provoz ordinace LPS v celém 

rozsahu dle odst. 1) článku II. této smlouvy.  

12) V případě dodatečného kontrolního zjištění objednatele v tom, že poskytovatel nezabezpečil 

provoz ordinace LPS v celém rozsahu dle odst. 1) článku II. této smlouvy a přitom mu byla 

za dané období objednatelem uhrazena řádná faktura s příslušnou vyrovnávací platbou, může 

objednatel snížit vyrovnávací platbu v dalším vyúčtování a to ve výši odpovídající neoprávněně 

vyúčtované částce. Objednatel je dále oprávněn za každý den porušení povinností uvedených 

v odst. 1) článku II požadovat na poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové výše 

měsíční vyrovnávací platby za kalendářní měsíc, ve kterém poskytovatel nezabezpečil provoz 

ordinace LPS v celém rozsahu dle odst. 1) článku II. této smlouvy. Obdobně bude postupováno 

v případě, že poskytovatel uvedl nepravdivé údaje pro výpočet čistých nákladů, uvedené v příloze 

č. 1. 

13) Zdravotní výkony provedené v rámci provozu ordinace LPS (vč. prohlídky těla zemřelého) vykáže 

poskytovatel LPS příslušným zdravotním pojišťovnám. Takto získané příjmy od zdravotních 
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pojišťoven a příjmy získané jako regulační poplatky od pacientů ošetřených v ordinacích LPS 

zaznamená v účetních výkazech jako příjmovou položku provozu LPS.  

14) Za uznatelné provozní náklady jsou považovány finanční prostředky vynaložené především 

na odměny zdravotnického personálu, na energie, nájemné v místě obvyklé, nezbytné materiální 

vybavení a ostatní přímé náklady vzniklé v souvislosti se zabezpečením provozování ordinace 

LPS, případně pouze poměrná část těchto nákladů, pokud tyto náklady vznikly v důsledku 

společné realizace činností stanovených touto smlouvou a jiných činností, které poskytovatel také 

vykonává. Za neuznatelné náklady jsou považovány finanční prostředky vynaložené zejména na 

pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (nákup přístrojů, zařízení, software, 

hardware atd.). 

15) Poskytovatelem zpracovaný plán nákladů a výnosů provozu ordinace LPS na uvedené období, 

který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, lze měnit pouze formou písemného 

dodatku ke smlouvě a důvodem pro jeho přepracování mohou být především zásadní systémové 

změny ovlivňující organizaci a zabezpečení LPS (např. změna legislativních norem v předmětné 

oblasti, úprava plateb zdravotních pojišťoven za dotčený druh zdravotní péče aj.).   

16) Ostatní obecné podmínky provozování LPS, které nejsou specifikovány v této smlouvě, jsou 

upraveny ve Způsobu zajištění lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji od 1. 1. 2016, která 

je jako příloha č. 4 nedílnou součástí této smlouvy.  

 

 

Článek V. 

Výpověď a zrušení smlouvy 
 

1. Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že poskytovatel porušil smluvní povinnost 

stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá účinnosti uplynutím 

výpovědní lhůty, která činí 30 dní od doručení výpovědi poskytovateli. Ve výpovědní lhůtě bude 

pozastaveno vyplácení vyrovnávací platby. 

2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených v § 167 

odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním vysloví souhlas, 

smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, která návrh podala. Pokud 

strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví souhlas, smlouva nezaniká. 

3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran. 

 

 

Článek VI. 

Publicita 
 
1. Poskytovatel je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o zajištění LPS uvést fakt, 

že služba byla podpořena účelovou dotací objednateli od Ústeckého kraje. 

2. Na informačních výstupech o zajištění LPS typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů 

uvede poskytovatel skutečnost, že službu podpořil účelovou dotací objednateli (dále „Sponzorský 

vzkaz“) v provedení respektujícím logomanuál Ústeckého kraje. Poskytovatel podpisem smlouvy 

výslovně prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámil.  

3. Poskytovatel je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu“ ke 

schválení Ústeckým krajem, případně upravit návrh podle námitek Ústeckého kraje a předložit ho 

Ústeckému kraji ke konečnému schválení. Za Ústecký kraj rozhoduje jím pověřený zástupce. 

4. Logo Ústeckého kraje (poskytovatele účelové dotace) je ochrannou známkou, která požívá 

ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o 

soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon 

o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění 

pozdějších předpisů.  



Článek VII. 

Závěrečná ustanovení 

 
1) Tato smlouva bude zveřejněna na úřední desce objednatele způsobem umožňujícím dálkový 

přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, což se týká i případných dodatků ke smlouvě, a to po 

dobu nejméně 3 let ode dne zveřejnění.  

2) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. Tuto smlouvu lze měnit 

či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných a číslovaných dodatků. 

3) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem 1. 1. 2016. 

4) Smlouva zaniká se zánikem jedné ze smluvních stran.  

5) Poskytovatel souhlasí se zveřejněním svého jména, popř. obchodní firmy, identifikačního čísla, 

adresy a účelu poskytnutí vyrovnávací platby. 

6) Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní vyplývající 

příslušná ustanovení správního řádu, případně příslušná ustanovení občanského zákoníku 

s výjimkou uvedenou v § 170 správního řádu.  

7) Nedílnou součástí této smlouvy jsou:  

a) příloha č. 1 – „Plánované roční náklady a výnosy provozu ordinace LPS“  

b) příloha č. 2 – „Výkaz o zabezpečení a provozu ordinace LPS - návštěvnost“, 

c) příloha č. 3 – „Výkaz o nákladech při zabezpečení a provozu ordinace LPS“, 

d) příloha č. 4 – „Způsob organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji 

od 1. 1. 2016“. 

8) Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 

2 vyhotovení a poskytovatel obdrží 1 vyhotovení. 

 

 Za objednatele: Za poskytovatele: 

 

 

 

 V Litoměřicích dne …………………..  V ………………… dne …………….. 

 

 

 

 …………………………………..… ………………………………………. 

 Mgr. Ladislav Chlupáč Ing. Radek Lončák, MBA 

 starosta  předseda Správní rady 

  Městské nemocnice v Litoměřicích 

 

 

 

  ………………………………………. 

  MUDr. Leoš Vysoudil 

  člen Správní rady 

  Městské nemocnice v Litoměřicích 

 

 

 

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

  Ing. Vladimír Kestřánek, MBA 

  člen Správní rady  

  Městské nemocnice v Litoměřicích 

     



Příloha č. 1:  

 
Plánované roční náklady a výnosy provozu ordinace LPS 

odbornost ordinace LPS 
Všeobecný praktický lékař (nebo Praktický lékař pro 

děti a dorost)  

poskytovatel zdravotních služeb 
(název, sídlo) 

Městská nemocnice v Litoměřicích 

 

Nákladová/Výnosová položka 
Předpokládané čerpání vyrovnávací platby  

z rozpočtu objednatele na zajištění LPS  
v období od 1. 1. do 31. 12. 2016 (v Kč) 

1. Náklady celkem                                                             2 915 000,-- 

1.1. Mzdové náklady                                                             2 585 000,-- 

1.2. Provozní náklady                                                                   40 000,-- 

1.3. Platby za služby                                                                   25 000,--        

2. Odměna poskytovateli  
(max. 10% z celkových nákladů) 

                                                               265 000,-- 

3. Výnosy                                                             1 510 000,-- 

3.1. Platby zdravotních pojišťoven                                                             1 110 000,-- 

3.2. Ostatní výnosy (vč. regulačních 
poplatků)                                                                          

400 000,-- 

Celková výše vyrovnávací platby 
z rozpočtu objednatele 

 1 405 000,- 

 

   

v    

dne    

   

   

   

……………………………………………… 

razítko a podpis statutárního zástupce poskytovatele 

 

 



Příloha č. 2: 

  

Měsíční výkaz o zabezpečení a provozu ordinace LPS - návštěvnost 

Měsíc:   
Poskytovatel 
LPS:   

Ordinace LPS:   Adresa LPS: 
  

Ordinační doba LPS 
Počet hodin - 

celkem 
Počet ošetřených 

pacientů 

Počet ohledání 
zemřelých  

(z toho mimo 
ordinační dobu LPS) Den od do 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

16.           

17.           

18.           

19.           

20.           

21.           

22.           

23.           

24.           

25.           

26.           

27.           

28.           

29.           

30.           

31.           

CELKEM       

    
  

   Datum: 

    podpis 
Poznámky:    

Měsíc - vyplňujte pomocí číselného označení měsíců (např.: 1/20xx, 2/20xx, …)  

Poskytovatel LPS - vyplňujte název poskytovatele zdravotních služeb zajišťujícího provoz ordinací LPS 

Ordinace LPS - vyplňujte zkratky PED (děti a dorost), VPL (dospělá), SPOL (společná VPL+PED) 

Adresa - vyplňujte místo, ve kterém je provozována ordinace LPS  

Ordinační doba LPS (od-do) - zahájení a ukončení ordinační doby LPS   

Počet ošetřených pacientů - vyplňujte sumárně počet pacientů ošetřených v rámci ordinační doby 

Počet ohledání - vyplňuje počet všech ohledání zemřelých provedených v rámci systému LPS (!) 



Příloha č. 3: 

 

Měsíční výkaz o nákladech při zabezpečení a provozu ordinace LPS 

Poskytovatel LPS: Ordinace LPS: 

Adresa ordinace LPS: Období: 

Mzdové náklady:   

Odměna personálu (zařazení viz Poznámky)   

Sociální + zdravotní poj.   

Odměna personálu - prohlídky těl zemřelých   

Ostatní    

Provozní náklady:   

Nájemné   

Plyn   

Elektřina   

Voda   

Topení   

Služby    

Mzdová a účetní agenda   

Poštovné a telefonní poplatky   

Svoz a likvidace odpadu   

Opravy a údržba   

Úklid a praní prádla   

Ostatní služby   

Administrativa (podklady pro zdravotní pojišťovny, fakturaci,...)   

Léky + zdrav. materiál   

Kancelářské potřeby    

Kopírování a tiskopisy   

Čistící a hygienické prostředky   

Ostatní materiál (OOPP, …)   

NÁKLADY CELKEM (zařazení viz Poznámky):   

ZISK POSKYTOVATELE (max. 10% z nákladů, nezdaněný)   

Výnosy ZP (za LPS)   

Výnosy ZP (za prohlídky těl zemřelých)   

Výnosy - regulační poplatky   

Výnosy - dotace měst (obcí)   

Výnosy - ostatní (dary, přímé platby apod.)   

VÝNOSY CELKEM:   

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:   

VYROVNÁVACÍ PLATBA:   

Datum:  
  

Zpracoval/a:  

Poznámky:   

Náklady - v nákladových položkách zaznamenat hodnoty vztahující se k provozu ordinace LPS za 
uvedené období v rozsahu smluvních podmínek!    

Výpočet Hospodářského výsledku  = Výnosy celkem – (Náklady celkem + Zisk provozovatele) 

Odměna personálu - službukonající personál tj. zaměstnanci, dohody o VPČ, o provedení práce atd. 

Poskytovatel - zdravotnické zařízení zajišťující provoz ordinací LPS  

Ordinace - PED (pro děti a dorost), VPL (pro dospělé), SPOL (společná ordinace VPL+PED)  

Období - měsíc a rok  



Příloha č. 4: 

Krajský úřad Ústeckého kraje 
Způsob organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby 

v Ústeckém kraji od 1. 1. 2016 
 

1. Ústecký kraj je podle ustanovení § 110 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), odpovědný za organizaci a 

zajištění lékařské pohotovostní služby, přičemž jde o výkon přenesené působnosti. Ve snaze 

zajistit tuto službu způsobem odpovídajícím místním potřebám Ústecký kraj a krajský úřad úzce 

spolupracují s dotčenými městy.  

2. Lékařskou pohotovostní službou se rozumí ambulantní péče poskytovaná pacientům v případech 

náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění. O pohotovostní služby nejde 

v případě poskytnutí ambulantní péče v rámci pravidelné ordinační doby poskytovatele 

(příslušného registrujícího lékaře).  

3. Lékařská pohotovostní služba neslouží k řešení dříve vzniklých onemocnění či zhoršení 

zdravotního stavu, při kterých občan nevyhledal včasnou lékařskou péči. 

4. Provozování ordinací lékařské pohotovostní služby bude zajištěno na základě uzavřeného 

smluvního vztahu o zajištění poskytování služby obecného hospodářského zájmu mezi krajem-

krajským úřadem nebo městem a poskytovatelem zdravotních služeb, pověřeným provozováním 

ordinace lékařské pohotovostní služby.  

5. Na území Ústeckého kraje jsou určena tato spádová území ordinací lékařské pohotovostní služby:  

a. Děčín (pro spádovou oblast Děčínska; ordinace v oborech: všeobecný praktický lékař 

a praktický lékař pro děti a dorost),  

b. Rumburk (pro spádovou oblast Rumburska; ordinace v oboru všeobecný praktický 

lékař se zabezpečením péče pro děti a dorost),  

c. Varnsdorf (pro spádovou oblast Varnsdorfska; ordinace v oboru všeobecný praktický 

lékař se zabezpečením péče pro děti a dorost),  

d. Ústí nad Labem (pro spádovou oblast Ústecka; ordinace v oborech: všeobecný 

praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),  

e. Litoměřice (pro spádovou oblast Litoměřicka a Lovosicka; ordinace v oborech: 

všeobecný praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),  

f. Roudnice nad Labem (pro spádovou oblast Roudnicka; ordinace v oboru všeobecný 

praktický lékař se zabezpečením péče pro děti a dorost),  

g. Teplice (pro spádovou oblast Teplicka; ordinace v oborech: všeobecný praktický lékař 

a praktický lékař pro děti a dorost), 

h. Bílina (pro spádovou oblast Bílinska; ordinace v oboru všeobecný praktický lékař se 

zabezpečením péče pro děti a dorost),  

i. Most (pro spádovou oblast Mostecka; ordinace v oborech: všeobecný praktický lékař 

a praktický lékař pro děti a dorost),  

j. Litvínov (pro spádovou oblast Litvínovska; ordinace v oboru všeobecný praktický 

lékař se zabezpečením péče pro děti a dorost),  

k. Louny (pro spádovou oblast Lounska; ordinace v oborech: všeobecný praktický lékař 

a praktický lékař pro děti a dorost);  

l. Žatec (pro spádovou oblast Žatecka a Podbořanska; ordinace v oborech: všeobecný 

praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),  

m. Chomutov (pro spádovou oblast Chomutovska; ordinace v oborech: všeobecný 

praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),  



n. Kadaň (pro spádovou oblast Kadaňska; ordinace v oboru všeobecný praktický lékař se 

zabezpečením péče pro děti a dorost).  

6. Každá ordinace lékařské pohotovostní služby v oboru všeobecného praktického lékaře 

a praktického lékaře pro děti a dorost, resp. v ní sloužící lékař, zajišťuje prohlídky těl zemřelých 

mimo zdravotnická zařízení a to i po skončení ordinační doby ordinace lékařské pohotovostní 

služby, vždy do 6:00 hod. následujícího dne ve všedních dnech, resp. do začátku ordinační doby 

ordinace lékařské pohotovostní služby následujícího dne ve dnech pracovního klidu (poskytovatel 

zdravotních služeb provozující ordinaci lékařské pohotovostní služby zajistí službukonajícímu 

lékaři dopravu na místo prohlídky a zpět). 

7. Financování provozování ordinace lékařské pohotovostní služby je zajištěno:  

a. Prostřednictvím zdravotního pojištění dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 

pojištění, ve znění pozdějších předpisů (veškeré zdravotní výkony provedené v rámci 

ordinace lékařské pohotovostní služby a při prohlídkách těl zemřelých mimo zdravotnická 

zařízení, vykáže poskytovatel zdravotních služeb provozující ordinaci lékařské pohotovostní 

služby příslušným zdravotním pojišťovnám (příjmová resp. výnosová položka), 

b. Prostřednictvím dotace Ústeckého kraje městu (obci) na zabezpečení lékařské pohotovostní 

služby v příslušné spádové oblasti,  

c. Prostřednictvím rozpočtu Ústeckého kraje ve formě úhrady vyrovnávací platby za zajištění 

závazku veřejné služby,  

d. Prostřednictvím smluvního vztahu uzavřeného mezi obcí a poskytovatelem zdravotních 

služeb, jehož předmětem bude závazek veřejné služby na zajištění činností spojených 

s organizací a poskytováním zdravotní péče v rámci lékařské pohotovostní služby v příslušné 

spádové oblasti, 

e. Prostřednictvím finančního příspěvku města, tam kde byla mezi krajem a městem uzavřena 

smlouva o zajištění financování lékařské pohotovostní služby,  

f. Prostřednictvím poskytování peněžních dotací, darů apod. provozovateli ordinace lékařské 

pohotovostní služby jakýmkoli dalším subjektem.  

8. Krajský úřad Ústeckého kraje na základě § 45 odst. 2 písm. l) zákona č. 372/2011 Sb., 

o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), 

v platném znění, požádal poskytovatele zdravotních služeb (a jejich lékaře) příslušné odbornosti 

k účasti na zajištění lékařské pohotovostní služby v dané spádové oblasti. 

9. Přehled ordinací lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje a smluvně zajišťované 

ordinační doby (včetně kontaktních údajů) je uveden v příloze. 

 

V Litoměřicích dne 14. 12. 2015 

 

Zpracoval: 

Ing. Petr Severa v.r. 

vedoucí odboru zdravotnictví 

 

Schválil: 

Ing. Milan Zemaník v.r. 

ředitel krajského úřadu 

 

Kontaktní údaje: 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor zdravotnictví  

Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem  

Kontaktní osoba: Adam Souček, tel.: 475 657 403, e mail: soucek.a@kr-ustecky.cz 



Příloha: 

Přehled ordinací lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje včetně zajišťované 

ordinační doby a kontaktních údajů  
 

 stanoviště Děčín 

- provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.,  

- adresa ordinací: U Nemocnice 605/1, 405 99 Děčín II, areál nemocnice  

- ordinace LPS pro dospělé (tel. 412 510 666) 

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod. 

- ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 412 510 555) 

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod. 

 

 stanoviště Rumburk 

- provozovatel: MUDr. Josef Kořínek,  

- adresa ordinace: Lesní 26, 408 01 Rumburk, areál Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. 

- ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 412 332 535)  

o Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.  

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod. 

 

 stanoviště Varnsdorf 

- provozovatel: Nemocnice Varnsdorf, p.o.  

- adresa ordinace: Karlova 2280, 407 47 Varnsdorf, areál nemocnice  

- ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 412 372 445) 

o Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod. 

 

 stanoviště Chomutov 

- provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.  

- adresa ordinací: Kochova 1185, 430 12 Chomutov, areál nemocnice  

- ordinace LPS pro dospělé (tel. 474 447 313) 

o Po až Pá od 18:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 20:00 hod. 

- ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 474 447 267) 

o Po až Pá od 18:00 do 20:00 hod.  

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 20:00 hod. 

 

 stanoviště Kadaň 

- provozovatel: Nemocnice Kadaň, s.r.o.  

- adresa ordinace: Golovinova 1559, 432 01 Kadaň, areál nemocnice  

- ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 474 944 341, 474 333 900) 

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 



o So, Ne, Sv. od 9:00 do 19:00 hod. 

 

 stanoviště Litoměřice 

- provozovatel: Městská nemocnice v Litoměřicích  

- adresa ordinací: Žitenická 18, 412 41 Litoměřice, areál nemocnice  

- ordinace LPS pro dospělé (tel. 416 723 748, 416 723 749) 

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod. 

- ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 416 723 125) 

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod. 

 

 stanoviště Roudnice nad Labem 

- provozovatel: Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice nad Labem, s.r.o.  

- adresa ordinace: Alej 17. Listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem, areál nemocnice 

- ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 416 858 111-2) 

o Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.  

o So, Ne, Sv. od 8:00 do 17:30 hod. (polední přestávka od 12:00 do 12:30 hod.) 

 

 stanoviště Žatec 

- provozovatel: Nemocnice Žatec; o.p.s.  

- adresa ordinací: Husova 2796, 438 01 Žatec, areál polikliniky  

- ordinace LPS pro dospělé (tel. 414 110 164, 414 110 111) 

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod. 

- ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 414 110 740, 414 110 111)  

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod. 

 

 stanoviště Louny 

- provozovatel: 1. Lounská Lékařská s.r.o.  

- adresa ordinací: Pod Nemocnicí 2503, 440 37 Louny, areál Polikliniky Louny  

- ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 415 620 115), 

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod. 

- ordinace LPS pro dospělé (tel. 415 620 215) 

o Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod. 

 

 stanoviště Most 

- provozovatelé: Ing. Emilia Rokytová (odbornost všeobecný praktický lékař) a MUDr. Jiří Biolek 

(odbornost praktický lékař pro děti a dorost) 

- adresa ordinací: J. E. Purkyně 270/5, 434 64 Most, areál Nemocnice Most  



- ordinace LPS pro dospělé (tel. 478 031 111) 

o Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod. 

- ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 476 172 537) 

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod. 

 

 stanoviště Litvínov 

- provozovatel: Ing. Emilia Rokytová  

- adresa ordinace: U Bílého sloupu č.p. 2088, 436 01 Litvínov, budova Pensionu - domova 

pro seniory)  

- ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 476 701 348) 

o Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 11:00 do 18:00 hod. 

 

 stanoviště Teplice 

- provozovatel MUDr. Hana Pácaltová  

- adresa ordinací: U Nemocnice 3065 (vchod vedle Polikliniky), 415 01 Teplice  

- ordinace LPS pro dospělé (tel. 417 519 721) 

o Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod. 

- ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 417 519 722) 

o Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod. 

 

 stanoviště Bílina 

- provozovatel: Hornická nemocnice s poliklinikou, spol. s r.o.  

- adresa ordinace: Pražská 206/95, 418 01 Bílina, areál nemocnice  

- ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 417 823 745, 417 777 121) 

o Po až Pá od 17:00 do 22:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 8:00 do 20:00 hod. 

 

 stanoviště Ústí nad Labem 

- provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.  

- adresa ordinací: ul. Sociální péče 12a, 401 13 Ústí nad Labem, areál nemocnice  

- ordinace LPS pro dospělé (budova A – oddělení EMERGENCY, tel. 475 210 333)  

o Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod. 

- ordinace APP pro děti a dorost (budova Dětské kliniky, tel. 472 778 335)  

o Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 9:00 do 20:00 hod. 

 



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: ……11.2.2016 
předkládá: …Jaroslav Růžička, předseda KV při ZM 
 
 
Návrh předložit před jednáním ZM, nejpozději 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 či PO předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x 
navrhovateli. 
 
 
 
 
Návrh:  Plán činnosti Kontrolního výboru p ři ZM na 1. pololetí roku 2016  
 
 
 
Odůvodn ění:    
Činnost KV při ZM Litoměřice vychází jednak z úkolů automaticky daných ze zákona, jednak z dalších 
úkolů, kterými je v souladu se zákonem pověřen ze strany ZM Litoměřice. Z toho důvodu je ZM 
Litoměřice předložen ke schválení Plán činnosti KV při ZM Litoměřice pro I. pololetí 2016, vymezující 
tuto činnost pro zmíněné časové období. 
 
 
 
Dopad do rozpo čtu m ěsta:  
Nemá dopad na rozpočet 
 
 
 
 
 
Návrh na usnesení:     
 
ZM schvaluje plán činnosti Kontrolního výboru při Zastupitelstvu města Litoměřic na 1. pololetí roku 
2016 (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 
__________________________________ 

 

KONTROLNÍ VÝBOR 

 
Plán činnosti Kontrolního výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice 

na 1. pololetí roku 2016 
 
 
1.  Pravidelné plnění úkolů vyplývajících ze Zákona o obcích dle § 119 odst. 3 
 a) kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce 

b) kontrola dodržování právních předpisů finančním výborem a      
                 městským úřadem na úseku samostatné působnosti 
 
2.  Účast členů KV na výběrových řízeních vyhlášených městem, dle požadavků  
      Rady města Litoměřice 
 
3.  Dokončení kontroly na základě pověření jednání Zastupitelstva města Litoměřic – MKZ 
 
4.  Provedení kontroly na základě pověření jednání Zastupitelstva města Litoměřic – MP 
 
5. Provedení kontroly na základě pověření jednání Zastupitelstva města Litoměřic – Kontrola 
zadávání některých veřejných zakázek malého rozsahu (výběr dle jednání KV)  
 
6.  Kontrola vyřizování stížností a připomínek občanů  
 
7.  Kontrolní činnost na základě podnětů a stížnosti občanů 
 
8.  Dle potřeby bude KV plnit další kontrolní úkoly, kterými jej pověří  
     zastupitelstvo města 
 
Termíny jednání KV: 
KV při ZM Litoměřice se schází pravidelně 1x měsíčně, mimo tohoto mohou být svolávány 
jednání KV dle potřeby. 
 
 
 





 

 

 
Městský úřad Litoměřice  
Mírové náměstí 15/7  
412 01  Litoměřice 
 

V Praze, dne 18. ledna 2016 
 
 
Věc: Právní rozbor nezákonnosti uzavření dodatku č. 2 k smlouvě o nájmu výstaviště 
Zahrada Čech  
 
 
Vážení,  
 
tímto bychom chtěli reagovat na poslední změnu Smlouvy o nájmu výstaviště Zahrada Čech a 
Licenční smlouvy k ochranným známkám „Zahrada Čech“ uzavřenou mezi městem Litoměřice a 
společností Zahrada Čech s.r.o., sídlem Litoměřice - Předměstí , Na Vinici 948/13, PSČ 41201, IČ: 
22794701 (dále jen „Zahrada Čech s.r.o.“) uzavřenou dne 31. října 2012 (dále jen „Nájemní 
smlouva“). 
 
Podle nám dostupných informací je dodatek č. 1 a č. 2 k Nájemní smlouvě z 30. prosince 2015 
neplatný, neboť k jeho schválení nedalo zastupitelstvo města Litoměřice souhlas. 
 
 

I. Skutkový stav 
 
V roce 2011 se město Litoměřice rozhodlo řešit situaci týkající se nevyhovujícího stavu výstaviště. 
K tomuto účelu město Litoměřice posoudilo několik navrhovaných variant způsobu využití 
výstaviště, přičemž nejvhodnější variantu schválilo zastupitelstvo města dne 4. srpna 2011 
usnesením č.  204/7/2011.  
 
Následně na zasedání zastupitelstva města Litoměřice dne 15. září 2011 byly usnesením 
zastupitelstva č. 223/8/2011 schváleny podmínky pro vypsání výběrového řízení na využití areálu 
výstaviště Zahrada Čech v Litoměřicích. Tyto podmínky byly součástí příloh originálu zápisu ze 
zasedání zastupitelstva, která obsahovala následující dokumenty: 
 

1. Oznámení vyhlášení soutěže na výběr nejvhodnějšího partnera na uzavření společenské 
smlouvy obchodní společnosti a zveřejnění záměru pronajmout nemovitý majetek, 

2. Smlouva o nájmu výstaviště Zahrada Čech a Licenční smlouva k ochranným známkám 
„Zahrada Čech“, 

3. Podmínky soutěže výběr nejvhodnějšího partnera na uzavření společenské smlouvy 
obchodní společnosti a 

4. Požadované znění společenské smlouvy 
 
Dne 17. prosince 2013 schválila Rada města Litoměřice usnesením č. 693/26/2013 dodatek č. 1 
k Nájemní smlouvě, který měl vstoupit v účinnost dne 1. ledna 2014. 
 



 

 

Rada města Litoměřice dále usnesením č. 873/33/2015 ze dne 17. prosince 2015 schválila dodatek 
č. 2 k Nájemní smlouvě, který měl vstoupit v platnost dnem podpisu dodatku č. 2 (tj. 30. prosince 
2015) a v účinnost zpětně k 1. lednu 2013. 
 
 

II. Právní stav 
 
Podle čl. 101 odst. 1 ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky 
(dále jen „Ústava“) je obec samostatně spravována zastupitelstvem a podle čl. 104 odst. 2 Ústavy 
rozhoduje zastupitelstvo obce ve věcech samosprávy, pokud nejsou zákonem svěřeny 
zastupitelstvu vyššího územního samosprávného celku. Z těchto ustanovení vyplývá, že by neměla 
existovat žádná otázka v samostatné působnosti, o níž by zastupitelstvo nemohlo rozhodovat či 
rozhodnout.  
 
To odpovídá i Evropské chartě místní samosprávy (viz sdělení Ministerstva zahraničních věcí ČR č. 
181/1999 Sb., dále jen „Evropská charta“), když podle čl. 3 odst. 2 věty první Evropské charty 
vykonávají právo na samosprávu rady nebo shromáždění, které jsou složeny z členů svobodně 
zvolených tajným hlasováním na základě přímého, rovného a všeobecného volebního práva a 
mohou mít výkonné orgány, jež jim jsou odpovědné.1 
 
 

a) Vyhrazená pravomoc zastupitelstva ad hoc 
 
Zastupitelstvu obce jsou podle § 84 odst. 2 a § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen „ZOb“) 
vyhrazeny pravomoci v samostatné působnosti obce. Podle § 84 odst. 4 ZOb je zastupitelstvo 
oprávněno vyhradit si i další pravomoci v samostatné působnosti, pokud nejsou vyhrazeny radě 
(vyhrazená pravomoc zastupitelstva ad hoc). Zastupitelstvo tak není oprávněno vyhradit si další 
pravomoc, která jinak spadá do vyhrazených pravomocí rady podle § 102 odst. 2 ZOb a postavit je 
na roveň pravomocem podle § 84 odst. 2 nebo § 85 ZOb. Je však třeba rozlišovat, co se myslí 
vyhrazenou pravomocí rady, kterou si zastupitelstvo atrahovat nesmí, a rozhodováním o konkrétní 
záležitosti z vyhrazené pravomoci rady, kterou si zastupitelstvo atrahovat může. K tomu více 
komentářová literatura:  
  

„Vyhradit si pravomoc tedy znamená něco jiného než rozhodnout v konkrétním případě 
o určité záležitosti v samostatné působnosti neuvedené v § 84 nebo § 85 odst. 2, čemuž 
zákon nebrání (a s odkazem na čl. 101 odst. 1 a čl. 104 odst. 2 Ústavy by ani bránit nemohl). 
Zastupitelstvo si tedy nemůže pravomoc či pravomoci rady obce podle § 102 odst. 2 „vyhradit“ v 
tom smyslu, že by už o ní rada dále nemohla rozhodovat, může však o otázkách obsažených 
v tomto ustanovení rozhodnout v konkrétních případech, neboť podle Ústavy by neměla 
existovat žádná otázka, o níž by nemohlo zastupitelstvo rozhodnout.“2 

 
Podle § 84 odst. 4 ZOb je tedy zastupitelstvo obce oprávněno atrahovat na sebe i konkrétní 
záležitosti obce, mezi něž mohou spadat např. i konkrétní majetkoprávní jednání, která by za jiných 
okolností spadala do vyhrazené pravomoci rady, jako je rozhodování o uzavírání nájemních smluv 

                                                        
1 Srov. Vedral, J., Váňa, L., Břeň, J., Pšenička, S. Zákon o obcích (obecní zřízení). Komentář. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 
2008, s. 479. 
2 Viz tamtéž. 



 

 

podle § 102 odst. 2 písm. m) ZOb. V případě, že zastupitelstvo rozhodne o konkrétní nájemní 
smlouvě, implicitně si vyhrazuje pravomoc rozhodovat o této nájemní smlouvě i do budoucna, aniž 
by byla omezena vyhrazená pravomoc rady rozhodovat o uzavírání nájemních smluv. 
 
K tomuto tématu se také vyjádřil i Nejvyšší soud ČR v rozsudku ze dne 24. července 2009, sp. zn. 
23 Cdo 3826/2007: 
 

„Konkrétní otázku, kterou zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo a rozhodlo o 
ní usnesením, a to i bez předchozího samostatného rozhodnutí o vyhrazení pravomoci k 
rozhodování o takové otázce, je třeba považovat za otázku vyhrazenou k rozhodování 
zastupitelstvem obce. Znamená to nikoli vyhrazení rozhodování o všech obdobných 
záležitostech (kupř. o uzavírání všech smluv o dílo), ale pouze rozhodování o jedné 
konkrétní záležitosti. Projednáním a schválením určité záležitosti na zasedání zastupitelstva 
obce tak zastupitelstvo obce vyjadřuje svůj zájem o dané věci rozhodovat v plném jejím 
rozsahu.“ 

 
Od vyhrazení konkrétní záležitosti zastupitelstvem tedy není žádný jiný orgán obce oprávněn 
v dané záležitosti rozhodovat, dokud toto vyhrazení zastupitelstvo nezruší. Právní jednání spadající 
do vyhrazené pravomoci zastupitelstva, které by schválil jiný orgán obce, je tak od počátku 
neplatné. K této problematice viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Odo 720/2005 ze 
dne 26. července 2007. 
 
 

b) Forma atrakce vyhrazené pravomoci zastupitelstvem 
 
ZOb nespecifikuje formu či proceduru, kterou si zastupitelstvo vyhrazuje konkrétní pravomoc ad 
hoc. V souladu s ústavně zaručenou premisou práva na samosprávu obcí vyjádřenou v čl. 100 a násl. 
Ústavy dovodil Nejvyšší soud ČR v již zmíněném rozsudku sp. zn. 23 Cdo 3826/2007, že forma 
vyhrazení pravomocí zastupitelstvem je ponechána na vůli dané obce.  
 
Nejvyšší soud dovodil, že u smlouvy, kterou obec uzavírá s třetí stranou, dojde k vyhrazení 
pravomoci již jen tím, že danou smlouvu zastupitelstvo schválí.  Pouhým projednáním smlouvy na 
zasedání zastupitelstva a schválením jejího znění je tak do budoucna zastupitelstvu obce vyhrazeno 
rozhodovat o veškerých záležitostech souvisejících s danou smlouvou. Mimo jiné si tak 
zastupitelstvo vyhradí i pravomoc rozhodovat o veškerých změnách dané smlouvy.  
 
Znění Nájemní smlouvy uzavřené městem Litoměřice se společností Zahrada Čech s.r.o. bylo 
schváleno zastupitelstvem města Litoměřice 15. září 2011 usnesením č. 223/8/2011 společně se 
schválením podmínek pro vypsání výběrového řízení na využití areálu výstaviště Zahrada Čech. 
Tímto usnesením si zastupitelstvo vyhradilo do budoucna rozhodovat o veškerých změnách 
Nájemní smlouvy.  
 
Rada města Litoměřice však za dobu platnosti Nájemní smlouvy již dvakrát měnila obsah Nájemní 
smlouvy bez toho, aby tyto změny předložila Zastupitelstvu města Litoměřice ke schválení. 
Dodatek č. 1 i dodatek č. 2 Nájemní smlouvy jsou tak od počátku neplatné, neboť nebyly 
schváleny příslušným orgánem obce.  
 



 

 

 
 

III. Závěr 
 
Pravomoc ke změnám Nájemní smlouvy si Zastupitelstvo města Litoměřice vyhradilo usnesením č. 
223/8/2011 ze dne 15. září 2011. Na základě výše zmíněných skutečností je zřejmé, že starosta 
města Litoměřice při uzavírání dodatku č. 1 a dodatku č. 2 Nájemní smlouvy překročil své 
pravomoci. K uzavření dodatků k nájemní smlouvě nebyl oprávněn, neboť uzavření dodatků 
neschválil k tomu příslušný orgán obce. Jediný orgán obce oprávněný k schvalování změn Nájemní 
smlouvy bylo (a pokud se této pravomoci ve vztahu k dané Nájemní smlouvě již nevzdalo, stále je) 
pouze Zastupitelstvo města Litoměřice.  
 
 
 
 
Za Oživení, o.s. vypracoval  
 
Mgr. Marek Zelenka, LL.M. 







































































 
 
 

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: 11.2.2016 
předkládá: místostarosta, Ing. Pavel Grund  
 
 
 
Návrh:  Revokace usnesení č. 219/8/2015 ze dne 10.12.2015 - Dota ční program – 

Podpora sociálních služeb na rok 2016  
 
 
 
Odůvodn ění: 
Z důvodu doplnění smlouvy o některá ustanovení zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů je předložena upravená smlouva o poskytnutí dotace v rámci 
Dotačního programu Podpora sociálních služeb na rok 2016.  
 
 
 
Návrh na usnesení:     
ZM revokuje  své usnesení č. 219/8/2015 ze dne 10.12.2015 týkající se Dotačního programu 
– Podpory sociálních služeb na rok 2016 a schvaluje  nové znění vzorové smlouvy (viz 
příloha orig.zápisu).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:      Přijaté usnesení ZM č.:        
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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 

 

Název organizace, IČ: 
se sídlem:                                                                                                       

zastoupena:  

bankovní spojení:  

č. účtu:  

ze strany druhé jako příjemce, 

 

uzavírají níže uvedeného dne tuto Smlouvu 

 

 

 

SMLOUVA č…… O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMĚŘICE  

(dále jen „Smlouva“) 

k účelu dotace na „Podporu sociálních služeb“ 

a to na období  1.1.2016 – 31.12.2016 

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

ve znění pozdějších předpisů a podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,  

ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Článek I. 

Výše a způsob poskytnutí dotace 

 

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……….. ze dne …………, poskytuje ze svého rozpočtu na rok 2016 

dotaci na výdaje spojené se sociální službou „…………..“, identifikátor sociální služby…………., ve 

výši …………,- Kč (slovy: ………… korun českých). 

 
 2.  Dotace bude poskytnuta příjemci jednorázově, převodem na účet uvedený v záhlaví Smlouvy. Dotace 

bude vyplacena do 30 dnů od podpisu Smlouvy.  

 

Článek II. 

Účel využití dotace 

 

  Předmětem této Smlouvy je zajištění poskytování sociální služby ……………………. Ve smyslu 

§…….. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky 

505/2006 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona o sociálních službách. 

 

Místem plnění a poskytování služby dle této smlouvy je město Litoměřice.  

 

Dotace je poskytnuta účelově na poskytování sociální služby „…………………..“ a lze ji použít pouze 

na úhradu výdajů přímo souvisejících s realizací této služby – …………………,- Kč je určeno na 

mzdové náklady, 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), ……………..,- Kč je určeno na provozní náklady, přičemž v 

rámci provozních nákladů jsou uznatelnými výdaji pouze platby za dodávky tepla, plynu, elektřiny, 

vodné, stočné, platby za svoz odpadu a nájemné. Všechny provozní náklady musí být použity v místě 

poskytování služby. 

Změně v čerpání nákladů hrazených z dotace může poskytovatel vyhovět pouze po odůvodnění žádosti 

příjemce dotace dodatkem Smlouvy. 
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Město Litoměřice touto Smlouvou přistupuje k pověření Ústeckého kraje č. …… k zajištění dostupnosti 

poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 

2016-2018, vydané poskytovateli Ústeckým krajem dne ………. s tím, že finanční podpora na základě 

této smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené poskytovateli v souladu 

s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu 

ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným 

poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU). 

 

 
Článek III. 

Práva a povinnosti smluvních stran a vyúčtování dotace 

 

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

 

1. Použít dotaci za účelem realizace vybrané sociální služby, pro který byla dotace poskytnuta a to do 

31.12.2016. 

 

2. Příjemce je povinen použít dotaci pouze v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem  

č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků, ve znění pozdějších předpisů, zákonem  

č. 563/19991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

 

3. Zajistit poskytování sociálních služeb v rozsahu a za podmínek stanovených toto smlouvou s odbornou 

péčí, řádně a včas. Příjemce je povinen použít ke splnění svých povinností z této smlouvy osob s 

náležitou kvalifikací dle zákona č. 108/2006 Sb. Příjemce má povinnost být způsobilým a 

registrovaným poskytovatelem sociální služby po celou dobu trvání této smlouvy. 

  

4. Informovat poskytovatele dotace bezodkladně o všech provedených kontrolách ze strany jiných 

subjektů než poskytovatele dotace, o všech navržených nápravných opatřeních, která budou výsledkem 

těchto kontrol, a o jejich splnění.  

 

5. Na žádost poskytovatele dotace bezodkladně písemně poskytnout požadované doplňující informace 

související s poskytovanými sociálními službami. 

 

6. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele. Poskytovatel si vyhrazuje 

právo provést kontrolu na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, a v této 

souvislosti nahlížet do účetnictví příjemce. Příjemce se tímto zavazuje výše uvedenou kontrolu umožnit 

a přijaté závěry kontroly respektovat. 

 

7. Ke dni podpisu této smlouvy doložit čestné prohlášení o bezdlužnosti a o tom, že příjemce dotace není v 

insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v budoucnu, je příjemce povinen neprodleně tuto 

skutečnost oznámit poskytovateli dotace. Zahájení insolvenčního řízení je důvodem k odstoupení od 

smlouvy ze strany poskytovatele dotace. 

 

8. Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách jako jsou vlastnická práva, změna statutárního 

zástupce příjemce apod., a to do 14 dnů ode dne, kdy tato skutečnost, změna nastala. 

 

9. Uvádět viditelně na všech písemnostech a při všech akcích souvisejících s realizací služby, že aktivita 

nebo služba byla podpořena Městem Litoměřice. Příjemce se zavazuje informovat veřejnost o 

činnostech podporovaných Městem. V případě použití znaku Města Litoměřice je příjemce povinen 

předem požádat Městský úřad Litoměřice, správní odbor o souhlas k použití tohoto znaku dle vyhlášky 

č. 1/2002 o znaku a praporu města Litoměřice. Příjemce se zavazuje informovat veřejnost o akcích, 

dnech otevřených dveřích a dalších aktivitách konaných v rámci výše uvedené služby na stránkách 

ISKP (informační systém komunitního plánování – komplan.litomerice.cz). Příjemce se zavazuje 

udržovat aktuální údaje o poskytovaných službách v elektronickém katalogu služeb města Litoměřice. 

 
10. Předat poskytovateli dotace vyúčtování a písemnou závěrečnou zprávu o poskytnuté dotaci na 

předepsaném formuláři. Závěrečnou zprávu s vyúčtováním je příjemce povinen předložit v případě 
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předčasného ukončení poskytování služby do dvou měsíců po ukončení poskytování služby, v případě 

řádného ukončení nejpozději do 15. února roku následujícího po roce, na který byla dotace přiznána. 

 Nedodržení termínu pro závěrečné vyúčtování dotace nebo neprovedení závěrečného vyúčtování dotace 

je důvodem pro nepřidělení dotace na další rok. 

 

11. Ke dni podpisu smlouvy splňuje všechny podmínky stanovené platnými právními předpisy ČR pro to, 

aby mohl řádně poskytovat sociální služby podle této smlouvy, zejména že disponuje dostatečným 

technickým a personálním vybavením pro poskytování sociálních služeb a je držitelem příslušné 

registrace poskytovatele sociálních služeb. 

 

12. Na originálech dokladů proplácených z dotace Města bude uvedeno:  

„Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 

13. Obdrží-li v průběhu příslušného kalendářního roku příjemce dotace duplicitně finanční prostředky na 

tytéž náklady projektu financovaných Městem (např. od MPSV ČR, fondů EU apod.), oznámí 

neprodleně tuto skutečnost Městu a poskytnutou dotaci Městu vrátí do 14 dnů ode dne, co nastala 

skutečnost podmiňující vrácení dotace Městu. 

14. Příjemce dotace bere na vědomí, že monitoring poskytování služby provádí odbor sociálních věcí a 

zdravotnictví Městského úřadu Litoměřice; příjemce dotace se zavazuje poskytovat pracovníkům tohoto 

odboru veškerou součinnost včetně předkládání listin, podávání vysvětlení a umožnění vstupu do 

prostor. 

15. Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů 

uvedených v této smlouvě, včetně výše a podmínek poskytování dotace. 

16. Příjemce dotace je povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly všech dokladů vztahujících se 

k poskytování služby a jejího financování a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k 

provádění kontroly, popř. jejich zmocněncům. 

17. Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejich příloh, není označován 

za obchodní tajemství. Město je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných 

údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových 

podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru 

Města souhlasí příjemce dotace se zveřejněním veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním 

dle této smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

18. Příjemce dotace je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 

služeb z veřejných výdajů. Příjemce dotace je tak povinen poskytnout požadované informace a 

dokumentaci zejména zaměstnancům nebo zmocněncům Města, příslušného finančního úřadu a dalších 

oprávněných orgánů veřejné správy a vytvořit uvedeným osobám a orgánům podmínky k provedení 

kontroly předmětu plnění této smlouvy a poskytnout jim součinnost.   

 

Článek IV. 

Doba trvání smlouvy 

 

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vypořádání všech peněžitých nároků z této Smlouvy 

plynoucích. 

 

2. Smlouvu lze ukončit na základě:  

 písemné dohody obou smluvních stran  

Při ukončení Smlouvy dohodou je příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele 

poskytnutou částku dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode 

dne doručení dohody podepsané oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak 

 písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  
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Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace. Výpověď 

Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího udělení.  

Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 

výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy však nastávají i tehdy, pokud 

příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.  

 

3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemcem dotace stanovených touto smlouvou nebo obecně 

závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména pokud:  

a) příjemce použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě,   

b) příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této Smlouvy, 

c) příjemce je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů,   

d) změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou oblast podpory, ztratí 

způsobilost k činnosti na níž byla dotace poskytnuta,  

e) pokud neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, provedení kontroly čerpání peněžních 

prostředků z dotace, tedy nepředložení příslušných účetních knih, příjmových a výdajových dokladů, jakož i 

další neposkytnutí potřebné součinnosti k provedení kontroly, 

f) neprovedení finančního vypořádání dotace a nepředložení závěrečné zprávy v termínech stanovených 

smlouvou, 

g) neinformování veřejnosti o aktivitách konaných v rámci služby, neaktualizování údajů  

o poskytované službě v elektronickém katalogu sociálních služeb poskytovatele, 

h) z důvodu zániku příjemce dotace. 

 

4. V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká a nelze se jej 

platně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplacení dotace, se příjemce zavazuje poskytnuté peněžní 

prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 

 

5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce dotace vrátí poskytnuté 

peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a 

povinností smluvních stran.  

 

6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny 

důvody, které vedou k zániku Smlouvy. 

 

7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s poskytováním služby a 

prokazující čerpání poskytnuté dotace na službu po dobu 10 let od ukončení financování této služby způsobem, 

který je v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1.1. následujícího roku 

po roce, na který byla dotace poskytnuta.  

 

Článek V. 

Sankce za porušení podmínek smlouvy 

 

1. Pokud poskytnutá dotace bude příjemcem použita v rozporu s touto Smlouvou, je příjemce povinen tuto 

dotaci vrátit poskytovateli nejpozději do 1 měsíce od doručení výzvy poskytovatelem zpět na účet 

poskytovatele. Porušení závazných podmínek stanovených smlouvou bude zohledněno v případě další 

žádosti příjemce dotace o finanční podporu ze strany poskytovatele. 

 

2. V případě, že dotace nebude příjemcem využita v plné výši, je příjemce povinen tuto nevyčerpanou část 

poskytovateli vrátit nejpozději do 15. února následujícího roku na účet poskytovatele. 

 

3. Porušení povinností stanovených touto smlouvou je porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona 

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

 

 

Článek VI. 

Komunikace smluvních stran 
1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude činěna písemně nebo elektronickou poštou. Ke 

vzájemné komunikaci budou využívány níže uvedené kontaktní údaje.  
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Poskytovatel dotace: 

Adresa: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 

Telefon: 416 916 123 

Mobil: 605 224 117 

e-mail: j.fialova@litomerice.cz 

kontaktní osoba: Bc. Jana Fialová, vedoucí oddělení komunitního plánování 

 

Příjemce dotace:  

Adresa:  

Telefon:  

Mobil:  

e-mail:  

kontaktní osoba:  

 

Článek VII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  

 

2. Případné spory z právních poměrů při poskytnutí této dotace rozhoduje podle správního řádu 

v přenesené působnosti Krajský úřad Ústeckého kraje. 

 

               

3. Práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy a na jejím základě není příjemce dotace oprávněn postoupit 

na třetí osobu.  

 

4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž po jednom vyhotoveních obdrží 

poskytovatel a příjemce. 

 

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem jejich pravé a 

svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

6. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních stran, platnost 

těchto dodatků je podmíněna souhlasem Rady nebo Zastupitelstva města Litoměřice. 

 

7. 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 této Smlouvě není označován za obchodní tajemství. 

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                 

          místostarosta                                                            

 

mailto:j.fialova@litomerice.cz
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    Návrhy k projednání v ZM dne 11.02.2016 

Předkládá: OSNMMaLH 

majetkové záležitosti: 
 
Záměry: 
 
18. Prodej pozemku parc. č. 2563/39 o vým ěře 19 m2  (zast. plocha) v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel: K.B., Litoměřice 
 
Odůvodnění: Na základě výzvy katastrálního úřadu k odstranění nesouladu v katastru nemovitostí – 
stavba garáže ve vlastnictví pana B. není zapsána. Pan B. pozemek užívá na základě nájemní 
smlouvy. Vlastník byl upozorněn na nutnost legalizace stavby a na možnost odprodeje pozemku 
parc.č. 2563/39 o výměře 19 m2 v k.ú. Litoměřice. 
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.  
Projednáno v MK dne 18.02.2016 hlasováním      pro:7 proti:0  zdržel se:0 
MK doporu čuje prodej 
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje zám ěr prodeje pozemku parc. č. 2563/39 o vým ěře 19 m2 v k.ú. Litom ěřice. 

 
 
 
19. Prodej pozemku parc. č. 600/64 o vým ěře 4 m2 (ostat.plocha) v k.ú. Pokratice 
Žadatel: J.R., Litoměřice 
 
Odůvodnění: Na základě výzvy katastrálního úřadu k odstranění nesouladu v katastru nemovitostí - 
společný dvůr ve vlastnictví paní R. má oplocení posunuté o 4 m2. Vlastník byl upozorněn  
na nutnost dořešení majetkoprávního vztahu s městem a na možnost odprodeje pozemku parc.č. 
600/64 o výměře 4  m2 v k.ú. Pokratice. 
Stanovisko OÚRM: Na základě posouzení s platnou územně plánovací dokumentací a s koncepcí 
rozvoje sídla lze konstatovat, že uvedený záměr není v rozporu a není tedy námitek  
Projednáno v MK dne 18.02.2016 hlasováním  pro:6  proti:0  zdržel se:1 
MK doporu čuje prodej 
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje zám ěr prodeje pozemku parc. č. 600/64 o vým ěře 4 m2 v k.ú. Pokratice. 
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20. Prodej pozemku parc. č. 4334/2 o vým ěře 10 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel: M.H., Most 
 
Odůvodnění: Žadatel je vlastník stavby (zahradní chatky) v zahrádkářské kolonii, pro dořešení 
vlastnických vztahů žádá o odkoupení pozemku pod chatkou v osadě č. 28. 
Stanovisko OÚRM: V platné územně plánovací dokumentaci, kterou je ÚP včetně změn, je pozemek 
označen RI – individuální rekreace – chatové lokality. Město vlastní pouze dva pozemky v této lokalitě 
proto k prodeji není připomínek. 
Stanovisko OSNMM: ZM dne 5.06.2014 usnesením č. 102/4/2014 schválilo prodej zastavěných 
pozemků v zahrádkářských osadách za cenu smluvní 300,- Kč/m2 

Projednáno v MK dne 18.02.2016 hlasováním  pro:7  proti:0  zdržel se:0 
MK doporu čuje prodej 
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje zám ěr prodeje pozemku parc. č. 4334/2 o vým ěře 10 m2 v k.ú. Litom ěřice. 
 

 
21. Prodej pozemku parc. č. 4334/4 o vým ěře 20 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel: P.F., Litoměřice 
 
Odůvodnění: Žadatel je vlastník stavby (zahradní chatky) v zahrádkářské kolonii, pro dořešení 
vlastnických vztahů žádá o odkoupení pozemku pod chatkou v osadě č. 28. 
Stanovisko OÚRM: V platné územně plánovací dokumentaci, kterou je ÚP včetně změn, je pozemek 
označen RI – individuální rekreace – chatové lokality. Město vlastní pouze dva pozemky v této lokalitě 
proto k prodeji není připomínek. 
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Stanovisko OSNMM: ZM dne 5.06.2014 usnesením č. 102/4/2014 schválilo prodej zastavěných 
pozemků v zahrádkářských osadách za cenu smluvní 300,- Kč/m2 

Projednáno v MK dne 18.02.2016 hlasováním  pro:7  proti:0  zdržel se:0 
MK doporu čuje prodej 
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje zám ěr prodeje  pozemku parc. č. 4334/4 o vým ěře 20 m2 v k.ú. Litom ěřice. 

 
 
 
22. Prodej pozemku parc. č. 4025/31 o vým ěře 552 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel: Výstavy spol. s.r.o,Na Vinici 13, Litoměřice 
 
Odůvodnění: Žadatel je vlastník stavby bez čp. v areálu výstaviště „Zahrada Čech“ a připravuje projekt 
na revitalizaci budovy na provozování volnočasové aktivity se zaměřením pro malé děti. Ve vztahu 
k projektu a získání dotační podpory je třeba vlastnit i pozemek pod budovou. 
Při nákupu pozemku navrhuje žadatel zřízení předkupního práva pro Město Litoměřice. 
Stanovisko OSNMM: Město Litoměřice uzavřelo s žadatelem dne 13.11.2012 smlouvu o zřízení 
věcného břemene právo chůze a jízdy na sousední pozemek parc.č. 2025/2 v k.ú. Litoměřice.    
Stanovisko OÚRM:  V platné územně plánovací dokumentaci, kterou je ÚP včetně změn, je pozemek 
zařazen do ploch OV – veřejná vybavenost. Pozemek je situován ve střední části areálu, sloužícího 
převážně jako výstaviště přístupné veřejnosti. Z hlediska dlouhodobé koncepce se jeví jako 
nekoncepční rozdělování vlastnictví pozemků i z důvodu budoucí možné revitalizace celého areálu. 
Z tohoto důvodu nesouhlasí s prodejem. 
 
Projednáno v MK dne 18.02.2016 hlasováním  pro:0  proti:5  zdržel se:2 
MK nedoporu čuje prodej z d ůvodu možné revitalizace celého areálu 
 
Návrh na usnesení: 
ZM neschvaluje zám ěr prodeje  pozemku parc. č. 4025/31 o vým ěře 552 m2 (zast. plocha) v k.ú. 
Litom ěřice.  
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23. Prodej pozemku parc. č. 5094/4 o vým ěře 8944 m2 (ovocný sad) v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel: Ing. F.N., Litoměřice 
 
Odůvodnění: Žadatel je vlastník sousedních pozemků parc.č. 5094/19 a 20 (ovocný sad) v k.ú. 
Litoměřice, jeho záměrem je vybudování ovocného sadu. 
Stanovisko OÚRM: V platné územně plánovací dokumentaci, kterou je ÚP Litoměřice včetně změn, je 
pozemek zařazen do S.pz- Plochy smíšené nezastavěného území s preferencí přírodní  
a zemědělskou. Z hlediska koncepce rozvoje území nemá připomínek za účelem revitalizace 
ovocného sadu za předpokladu, že bude respektován jižně situovaný, vymezený lokální biokoridor 
označený jako LBKa/LT –Labská stráň. 
Stanovisko OSNMM: Na žádaný pozemek není uzavřena žádná nájemní smlouva.  
Projednáno v MK dne 18.02.2016 hlasováním  pro:0  proti:5  zdržel se:2 
MK nedoporu čuje prodej, p řiklání se k možnosti dlouhodobého pronájmu 
 
Návrh na usnesení: 
ZM neschvaluje zám ěr prodeje pozemku parc. č. 5094/4 o vým ěře 8944 m2 (ovocný sad) v k.ú. 
Litom ěřice. 

 
 
24. Nákup části pozemku parc. č. 3408/52 o vým ěře cca 3300 m 2 v k.ú. Litom ěřice (nutný odd ěl. 
geometr. plán) 
Žadatel: OSNMM 
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Odůvodnění: Město Litoměřice má k pozemku parc.č. 3408/35 o výměře 11385 m2 předkupní právo 
dle § 101 zákona 183/2006 Sb. Pozemek je ve vlastnictví ČR s právem hospodaření Správy 
železniční dopravní cesty, Dlážděná 1003/7, Nové Město, Praha.  Záměr využití  - na části pozemku 
zbudovat odstavnou plochu pro OA (parkoviště), převážně pro návštěvníky blízkých sportovních  
a školských zařízení. 
Prodej pozemku musí odsouhlasit Správní rada SŽDC a následně prostřednictvím Ministerstva 
dopravy projednat vláda ČR.   
Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je ÚP je žádaná část pozemku 
zařazena do ploch D8 – koridor místní propojovací komunikace v prostoru severně a jižně  
od žel. stanice Litoměřice- Horní nádraží, pro kterou je zřízeno předkupní právo, doporučují odkoupení 
části pozemku. 
Projednáno v MK dne 18.02.2016 hlasováním  pro:6  proti:1  zdržel se:0 
MK doporu čuje nákup 
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje zám ěr nákupu části pozemku parc. č. 3408/52 o vým ěře cca 3300 m 2 (ost. plocha) 
v k.ú. Litom ěřice (nutný odd ěl .geometr. plán). 

 
 
25. Prodej pozemku parc. č. 823/1 o vým ěře 482 m2 (zahrada) v k.ú. Litom ěřice  
Žadatel: MUDr. T.B., Litoměřice 
 
Odůvodnění: Žadatelka má záměr výstavby doktorského domu, v přízemí tři ordinace (ORT a 
specializované pracoviště Foniatrie, Logopedie a ordinace zubního lékaře. Poloha je strategická pro 
dojíždějící pacienty pro blízkost vlakového a autobusového nádraží. Patro bude využíváno jako 
zázemí pro lékaře. Výstavba bude v souladu s okolní historickou zástavbou. 
Pro možnost výstavby musí být zřízeno VCB právo chůze a jízdy přes pozemky parc.č. 826/1 a 826/2 
v k.ú. Litoměřice. 
Stanovisko OÚRM: Pozemek je velmi důležitý, dle urbanistické studie regenerace historického jádra je 
možné částečné zastavění a tím i možné zakrytí holého štítu sousedního čtyřpodlažního domu. 
Regulativ pro stavbu, výška stavby max. 3+1 – polyfunkční objekt přízemí obchod, služby. Ostatní 
podlaží bydlení částečné i administrativa. Architektonické řešení bude v rozpracovanosti konzultováno 
s odbory územního rozvoje, školství, kultury a památkové péče. 
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.    
Na pozemek je nájemní smlouva pro vlastníky sousední nemovitosti s 3 měsíční výpovědní lhůtou. 
Je evidovaná nová žádost: za účelem výstavby polyfunkčního domu, dle podmínek OÚRM a OŠKaPP. 
  
Projednáno v MK dne 18.02.2016 hlasováním  pro:6  proti:0  zdržel se:1 
MK doporu čuje prodej formou ve řejné licitace  
 
Návrh na usnesení: 
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ZM schvaluje zám ěr prodeje pozemku parc. č. 823/1 o vým ěře 482 m2 (zahrada) v k.ú. Litom ěřice 
formou ve řejné licitace.  

 
 
 
Prodeje: 
 
26. Prodej pozemku parc. č. 1151/1 o vým ěře 991 m2 (zahrada) a parc. č. 1151/2 (zast. plocha)  
o vým ěře 19 m2 v k.ú. Pokratice 
Žadatel: I.M., Litoměřice 
 
Odůvodnění: Žadatelka vlastní zděnou stavbu bez č.p. – jiná stavba (chatka) na pozemku parc.č. 
1151/2, pozemek parc.č. 1151/1 – zahrádku a pozemek pod chatkou užívá na základě nájemní 
smlouvy. Z důvodu plánovaných investic (nové oplocení, oprava chaty) žádá o odkoupení pozemků 
s tím, že nemá v úmyslu v dohledné době tento pozemek využít na výstavbu RD. 
Stanovisko OÚRM: Dle územně plánovací dokumentace jsou pozemky vedeny v lokalitě 14 – 
Štampův mlýn a jsou zařazeny do ploch BI – Bydlení individuální v RD – městské. 
Stanovisko SNMM: Žadatelka byla upozorněna na cenu pozemků související s platným ÚP (ocenění, 
jako stavební). Souhlasí s projednáním žádosti. 
Cena dle znal.posudku je 1 174,50 Kč/m2  (jedná se o k.ú. Pokratice, v komunikaci je voda a elektrika, 
kanalizace a plyn není).   
Projednáno v MK dne 23.11.2015 hlasováním: pro:6 proti:0  zdržel se:0 
MK doporučuje prodej 
Záměr prodeje projednán a schválen v ZM 10.12.2015 pod bodem 230/8/2015. 
Zveřejněno na ú řední desce: od 15.01.2016 do 1.02.2016 není p řipomínek ani námitek  
Cena dle znal.posudku č.1/544/16    pozemky            1 186 245,- Kč  (stavební pozemky) 

trvalé porosty         21 352,- Kč 
Rodina žadatelky nemovitosti užívá víc jak 35 let. Veškerá výsadba na zahradě byla provedena na 
jejich náklady. Žadatelka upozorňuje na chybějící inženýrské sítě i na nekvalitní přístupovou cestu. 
Pozemek chce využívat jako rodinnou zahradu s investicí do rekonstrukce chaty, kterou zbudoval její 
otec. Vzhledem k těmto skutečnostem žádá o zvážení možnosti snížení kupní ceny pozemků.      
 
Návrh na usnesení: 
 
a) ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 1151/1 o vým ěře 991 m2 ( zahrada) a parc. č. 1151/2 
(zast. plocha) o vým ěře 19 m2 v k.ú. Pokratice, I.M., Litom ěřice, za cenu dle znaleckého 
posudku ve výši 1 186 245,- K č a uhrazení náklad ů za vypracování znal. posudku ve výši 4 598,- 
Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru ne movitostí. 
 
nebo 
 
b) ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 1151/1 o vým ěře 991 m2 ( zahrada) a parc. č. 1151/2 
(zast.plocha) o vým ěře 19 m2 v k.ú. Pokratice, I.M., Litom ěřice, 
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za cenu smluvní ve výši ..……..,- K č/m2 a uhrazení náklad ů za vypracování znal. posudku  
ve výši 4 598,- K č a správního poplatku za vklad práva do katastru ne movitostí. 

 
27.  Prodej pozemku parc. č. 2962/6 o vým ěře 7 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litom ěřice (nezapsaný 
odd ěl. geometr. plán)  
Žadatel: Ing. V.F., Litoměřice 
 
Odůvodnění: Z důvodu odstranění nesouladu v katastru nemovitostí - ke stavbě garáže nebyla 
předložena listina dokládající existenci stavby, vlastník stavby (žadatel) požádal SÚ o dořešení, 
přičemž bylo zjištěno, že stavba je větší než původní projekt a část se nachází na pozemku  
ve vlastnictví Města. 
Projednáno v MK dne 23.11.2015 hlasováním: pro:6 proti:0  zdržel se:0 
MK doporučuje prodej. 
Záměr prodeje projednán a schválen v ZM 10.12.2015 pod bodem 233/8/2015. 
Zveřejněno na ú řední desce: od 15.01.2016 do 1.02.2016 není p řipomínek ani námitek  
Cena dle znal.posudku č.2/545/16           7 850,- Kč 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 2962/6 o vým ěře 7 m2  v k.ú. Litom ěřice za cenu dle znal. 
posudku ve výši 7 850,- K č Ing. V. F., Litom ěřice a uhrazení náklad ů za vypracování znal. 
posudku ve výši 3 025,- K č, vyhotovení odd ěl. geometrického plánu ve výši 3 630,- K č a 
správního poplatku za vklad práva do katastru nemov itostí. 
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28. Prodej pozemku parc. č. 196/53 o vým ěře 18 m2 (stavební),parc. č. 196/14 o vým ěře 202 m2 
(orná)  a 194/39 o vým ěře 39 m2 (ost.plocha) v k.ú. Pokratice  (nezapsaný odd ěl. geometr. plán) 
Žadatel: J.F. a J.F., Litoměřice 
Odůvodnění: Jedná se o dořešení majetkoprávního vztahu k pozemkům, kdy nebyla  
do katastru zapsána hospodářská smlouva z r. 1978 o převodu pozemků mezi MNV  
a ČSAD. Dřívější vlastníci RD č.p. 368/2 v  Litoměřicích, manželé F. (rodiče žadatelů), požádali Město 
o odkoupení části zahrady. V té době probíhala v katastru digitalizace katastrálního operátu v k.ú. 
Pokratice. Majetková komise o záměru prodeje jednala 20.04.1998, v souvislosti s řešením 
duplicitního vlastnictví s p. P. ohledně pozemku parc.č. 196/14. 
V roce 2004 pan F. požádal Město Litoměřice o uznání vydržení vlastnického práva k pozemkům, 
s tím, že je užívá v dobré víře od roku 1982 a zároveň podal žalobu na určení vlastnictví. MK 
14.06.2004 z důvodu probíhajícího soudního řízení záležitost odložila. Žaloba byla Okresním soudem 
v Litoměřicích zamítnuta. Dne 7.02.2005, podané odvolání vzal žalobce zpět a s ním i celou žalobu; 
krajský soud rozsudek okresního soudu zrušil a řízení zastavil dne 22.01.2008. 
Stanovisko právního úseku: Jak správně popsal celou situaci ve svém rozsudku Okresní soud 
v Litoměřicích, k vydržení vlastnického práva nedošlo; pan F. byl nejpozději v roce 1997, když 
nemovitosti kupoval (od ČSAD) seznámen s tím, že část zahrady, kterou užívá je ve vlastnictví Města, 
proto také žádal o prodej. Zcela nelogicky podal žalobu, kde tvrdil vydržení. Křivdu spatřuje v údajném 
pochybení MNV, ale Město Litoměřice není jeho právním nástupcem a za nezapsání HS nezodpovídá.   
Stanovisko OÚRM: Souhlasí s prodejem, u pozemku parc.č. 196/14 pouze části, z důvodu úpravy 
komunikace- možnost vybudování chodníku v šíři 1,20 m.       
Stanovisko OSNMM: Město Litoměřice při soudním jednání zastupovala advokátní kancelář Mgr. 
Axmanna. Pro dořešení majetkoprávních vztahů se současnými vlastníky doporučujeme prodej 
pozemků za ceny platné v roce 2008. 
Darovací smlouvou dne 11.11.2009 přešlo vlastnické právo k RD a souvisejícím pozemkům  
na J.F.  a J.F. (syn a dcera každý ½). 
Projednáno v MK dne 23.03.2015 hlasováním  pro:7  proti:0  zdržel se:0 
MK doporu čuje prodej za ceny platné v roce 2008 
Projednáno v ZM dne 9.04.2015 s tím, že bylo doporučeno nové projednání v MK za účasti původních 
a současných vlastníků. 
Nové stanovisko OÚRM: Trvají na původním rozhodnutí – možná výstavba chodníku. 
Projednáno v MK dne 8.06.2015 
Stanovisko p. F. st.: Předložil plnou moc pro zastupování současných vlastníků v této věci, dále předal 
předsedovi komise kopie dokladů, které se týkají převodu pozemků od J.Š. na MNV, přechod na p. P. 
(dcera) a notářský zápis, který s ní dne 19.11.1997 uzavřelo Město (vyřešení duplicitního vlastnictví). 
Dále sdělil MK svůj pohled na celou záležitost ve věci údajného pochybení MNV a Města Litoměřice 
při převodu a zápisu předmětných pozemků. 
Právní úsek: Pan F. ve svém vystoupení na MK neuvedl žádné nové skutečnosti. Jeho obvinění Města 
z pochybení jsou nesmyslná. V době kdy k událostem došlo, byl právníkem ČSAD, které  
ve vydržení vlastnického práva mohlo být úspěšné, jak v rozsudku uvedl i okresní soud. Pan F. 
napadá také dohodu o narovnání mezi Městem a p. P., tvrdí, že bylo za pozemky zaplaceno dvakrát, 
přičemž ignoruje, že v případě neuzavření dohody by Město čekal vleklý soudní spor. Obvinil i geodety 
vytyčující stavební parcely, zkrátka každého kromě sebe. Právní úsek neshledává žádný důvod, proč 
by neměly být předmětné pozemky prodány za současné ceny a proč by neměli vlastníci domu, kteří 
pozemky ve vlastnictví Města užívají uhradit nájemné (bezdůvodné obohacení).     
Hlasováním  pro:7  proti:0  zdržel se:0 
MK doporučuje: Záměr prodeje pozemku parc.č.196/53 o výměře 18 m2 a část pozemku parc.č, 
196/14 k.ú. Pokratice (nutný odděl. geometr. plán) s doporučením, že po schváleném záměru prodeje 
se nechají ocenit pozemky dle znal. posudku za ceny v roce 1997, 2008 a 2015 s tím, že tento záměr 
bude projednán znovu v MK dne 17.08.2015 pro doporučení ceny na následné zasedání ZM. 
Záměr prodeje projednán a schválen v ZM 25.06.2015 pod bodem 140/6/2015. 
Zveřejněno na ú řední desce: od 14.07.2015 do 30.07.2015 není p řipomínek ani námitek  
Zhotoven odděl.geomet.plán č. 1353-143/2015 dle požadavku OÚRM (posunutí hranice pro budoucí 
chodník). 
Byly vypracovány znalecké posudky - ceny pozemků v roce 1997, 2008 a 2015. 
Projednáno v ZM dne 17.09.2015: Tento bod byl stažen za účelem doplnění zdůvodnění nižší ceny. 
Dne 30.09.2015 proběhlo jednání za účasti pana F.staršího, kde předložil písemné stanovisko, 
k jednotlivým bodům žádosti mu bylo přímo na jednání odpovězeno. 
Projednáno v ZM dne 10.12.2015: Návrhy usnesení nebyly přijaty 
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Projednáno v MK dne 18.01.2016: MK doporučuje prodej za cenu dle znaleckého posudku z roku 
2015.  
Pokud žadatelé nebudou souhlasit s koupí (z důvodu vysoké ceny), je možné situaci řešit prodejem 
pouze pozemku pod stavbou RD a pronájmem zahrady. 
 
Návrh na usnesení: 
 
a) ZM neshledává pochybení M ěsta Litom ěřice a jeho zam ěstnanc ů ve věci řešení 
majetkoprávních vztah ů k předmětným pozemk ům a schvaluje prodej pozemk ů parc.č. 196/53  
o vým ěře 18 m2 (stavební), parc. č. 196/14 o vým ěře 202 m2 (orná) a 194/39 o vým ěře 39 m2 
(ost.plocha), vše v k.ú. Pokratice (nutný odd ěl. geometr. plán), za cenu dle znaleckého posudku 
stanovenou pro rok 2015, tedy 360.140,- K č, J.F. a J.F., Litom ěřice, do podílového 
spoluvlastnictví, za podmínky uhrazení náklad ů na vypracování odd ělovacího geometrického 
plánu ve výši 3.811,- K č, znaleckého posudku ve výši 3.993,- K č a uhrazení správního poplatku 
za vklad práva do katastru nemovitostí.  
 
nebo 
 
b) ZM neshledává pochybení M ěsta Litom ěřice a jeho zam ěstnanc ů ve věci řešení 
majetkoprávních vztah ů k předmětným pozemk ům a schvaluje prodej pozemku parc. č. 196/53  
o vým ěře 18 m2 (stavební) v k.ú. Pokratice, za cenu dle znaleckéh o posudku stanovenou 
pro rok 2015, tedy 25.029,- K č, J.F. a J.F., Litom ěřice, do podílového spoluvlastnictví, za 
podmínky uhrazení znaleckého posudku ve výši 3.993, - Kč a uhrazení správního poplatku za 
vklad práva do katastru nemovitostí.  

 
 
Odděl.geometr.plán 

 
 
 
29. Nákup pozemk ů parc. č. 3607/6 o vým ěře 143 m2 (ost. plocha) a parc. č. 3580/2 o vým ěře 86 
m2 (ost. plocha) v k.ú. Litom ěřice 
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Žadatel: OSNMM 
 
Odůvodnění: Na základě připravované akce „REKO MS Litoměřice – Dalimilova“  (výměna 
plynovodního potrubí) řešíme možnost odkoupení pozemku parc.č. 3607/6 od spoluvlastníků (LV 291 : 
Ing. P. G. st., Ing. P. G. ml.,ak.mal. I. G.  a Mgr. V. Ž.). Jde o pozemky, které jsou před plotem - 
chodníky a část komunikací v ul. Navrátilova a Dalimilova. 
Stanovisko OÚRM:  Na základě posouzení s platnou územně plánovací dokumentací a s koncepcí 
rozvoje sídla lze konstatovat, že uvedený záměr není v rozporu a není tedy námitek.  
Stanovisko OSNMM: Město odkoupilo v této lokalitě na základě usnesení č. 191/7/2015 ze dne 
17.09.2015 pozemek pod komunikací v ul. Dalimilova za cenu dle znal. posudku ve výši 486,- 
Kč/m2,doporučujeme za stejnou cenu, vlastníci s navrženou cenou souhlasí.  
Projednáno v MK dne 18.02.2016 hlasováním pro:5  proti:1  zdržel se:1 
MK doporu čuje nákup pozemk ů za 486,- Kč/m2 
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje nákup pozemk ů parc. č. 3607/6 o vým ěře 143 m2 (ost. plocha) a parc. č. 3580/2  
o vým ěře 86 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litom ěřice, za cenu smluvní v celkové výši 111 294,- K č  
od podílových spoluvlastník ů:  Ing. P.G. st., Litom ěřice, Ing. P.G. ml., Litom ěřice, ak. mal. I. G., 
Praha a Mgr. V.Ž.,Hlinná 85 (každý podíl o velikost i ¼), správní poplatek za vklad práva do 
katastru nemovitostí uhradí M ěsto Litom ěřice. 

 
30. Bezúplatný p řevod pozemku parc. č. 1265/16 o vým ěře 16 m2 v k.ú. Litom ěřice (nezapsaný 
odd ěl. geometr. plán) 
Žadatel: Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L. 
 
Odůvodnění: V souvislosti s rozdělením pozemků projíždějícím prstencem okružní křižovatky  
Na Valech-Komenského (GP č. 4340-656/2015) vznikl pozemek parc.č. 1265/16, který bude převeden 
formou daru do vlastnictví Města. 
Stanovisko OÚRM: Na základě posouzení s platnou územně plánovací dokumentací a s koncepcí 
rozvoje sídla lze konstatovat, že uvedený záměr není v rozporu a není tedy námitek.  
Stanovisko OSNMM: ZM dne 9.04.2015 schválilo podání žádosti o bezúplatný převod sousedního 
pozemku parc.č. 1267/25 na ÚZSVM 
Projednáno v MK dne 18.02.2016 hlasováním  pro:7  proti:0  zdržel se:0 
MK doporu čuje 
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje bezúplatný p řevod pozemku parc. č. 1265/16 o vým ěře 16 m2 v k.ú. Litom ěřice 
(nezapsaný odd ěl. geometr. plán) od Ústeckého kraje, I ČO:70892156, Velká hradební 3118/48, 
Ústí n.L., správní poplatek za vklad práva do katas tru nemovitostí uhradí M ěsto Litom ěřice. 
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31. Bezúplatný p řevod pozemk ů parc. č. 827/23, 827/24, 827/36, 1267/22, 1267/23 a 1267/24 
(ostat. plocha) v k.ú. Litom ěřice, smlouva č.j. 6237/2015 s ČR ÚZSVM, Rašínovo náb řeží 390, 
Praha 
Žadatel: OSNMM 
 
Odůvodnění: Jedná se o pozemky veřejné zeleně, pod chodníky a komunikacemi v ul. Masarykova  
a Na Valech. Dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, údržbu a správu komunikací  
a zeleně provádí obec. Převody pozemků pod komunikacemi a veřejná prostranství jsou dle zákona  
č. 219/2000 Sb., o majetku ČR, převáděny na obce bezúplatně. 

Parcelní 
číslo 

Název druhu pozemku 
Číslo 
LV 
parcely 

Výměra  Lokalita 

827/23 ost.plocha-komun. 60000 33 ul. Na Valech  
827/24 ost.plocha-komun 60000 91 ul. Na Valech    
827/36 ost.plocha-komun. 60000 9 ul. Na Valech 
1267/22 ost.plocha-komun. 60000 69 ul. Masarykova 
1267/23 ost.plocha-komun. 60000 428 ul. Masarykova 
1267/24 ost.plocha-komun. 60000 438 ul. Na Valech 
 
Záměr p řevodu projednán a schválen na ZM 9.04.2015  
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném p řevodu pozemk ů parc.č. 827/23, 827/24, 827/36, 1267/22, 
1267/23 a 1267/24  v k.ú. Litom ěřice č.j. 6237/2015 s ČR ÚZSVM, Rašínovo náb řeží 390, Praha.  
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32. Revokace usnesení ZM ze dne 10.12.2009 pod bode m I/32 – prodej podílu pozemku parc. č. 
888 pod stavbou č.p. 1288, Litom ěřice – úprava kupní ceny  
Žadatel: OSNMM 
 
Odůvodnění: Jedná se o dořešení majetkoprávního vztahu k pozemku pod stavbou. Bytový podnik 
prodal 1 byt (bez pozemku), ostatní nemovitosti doprodávalo město v roce 2000. Původními vlastníky 
bytu byli manželé P., dle darovací smlouvy ze dne 16.01.2006 přešlo vlastnické právo  
na P.F. - BJ č. 1288/3 s podílem na společných částech domu 310/1000. 
Projednáno v MK: Doporučuje prodej 
Záměr prodeje projednán a schválen v ZM dne 22.10.2009 
Zveřejněno na úřední desce od 24.11.2009  do 9.12.2009 – není připomínek 
Cena dle znaleckého posudku činí 73.650,- Kč (podíl 310/1000). 
Z finančních důvodů nebyla do dnešního dne podepsána kupní smlouva. Dopisem ze dne 5.02.2015 
byl vlastník bytu vyzván k jednání. Dle jeho sdělení se finanční stránka nezměnila, přítelkyně je  
na mateřské dovolené, rodina nemá prostředky na jednorázovou úhradu kupní ceny, a proto požádal 
o možnost nákupu na splátky v trvání 3 let. 
Nový znalecký posudek č.2068             78 223,- Kč  
Právní úsek navrhuje uzavření kupní smlouvy s výhradou vlastnického práva – pan P. F. se stane 
vlastníkem nemovitosti (podílu) až uhrazením celé kupní ceny. Do té doby bude jako vlastník zapsáno 
v katastru nemovitostí Město Litoměřice. Právní úsek navrhuje toto řešení z důvodu možných 
exekučních nebo insolvenčních řízení vedených proti kupujícímu do doby uhrazení kupní ceny.  
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM revokuje své usnesení ze dne 10.12.2009 č. I/32: schválení  prodeje podílu (31/100)  pozemku 
p.č. 888 pod domem v k.ú. Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku ve výši 73.650,- Kč panu P. F., 
Litoměřice a náklady za vypracování znal. posudku ve výši 2.000,- Kč, 
 
a nahrazuje je usnesením v tomto znění:  
 
ZM schvaluje prodej spoluvlastnického podílu ve výš i 31/100 k pozemku parc. č. 888 v k.ú. 
Litom ěřice, panu P.F., Litom ěřice, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 78.223, - Kč a 
uhrazení náklad ů za vypracování znal. posudk ů ve výši 3.800,- K č a správního poplatku za 
vklad práva do katastru nemovitostí; kupní cena bud e kupujícím uhrazena ve t řech splátkách, a 
to nejpozd ěji do 31.12.2018, kupní smlouva bude uzav řena s výhradou vlastnického práva pro 
Město Litom ěřice do doby uhrazení celé kupní ceny. 
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33. Zřízení věcného b řemene – služebnosti  umíst ění provozování, údržby a oprav elektriza ční 
distribu ční soustavy k částem pozemk ů parc.č. 3768/2 a 3768/1 v k.ú. Litom ěřice a parc. č. 615/1 
v k.ú. Pokratice 
Žadatel:  ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín  
 
Odůvodnění: V rámci stavební akce “ byla „u008 LT, M. Majerové – NN garáže, IV-12-4002094
žadatelem vybudována nová elektrizační distribuční soustava. 
Město Litoměřice se stalo vlastníkem pozemků parc.č.  3768/1 a 3768/2 na základě bezúplatných 
převodů v roce 2011 od PF ČR a ÚZSVM. 
S původními vlastníky pozemků nebyla uzavřena BSVCB.  Žadatel souhlasí s oceněním jednorázové 
náhrady podle  zásad Města Litoměřice, schválených ZM Litoměřice dne 23.6.2005 pod  č. jed. I/20 
Objednavatelem geometr. 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) 

  

615/1 
ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 2563 NN 1 96,00 20,16 96,00 Pokratice 

3768/2 
ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 1905 NN 5 96,00 100,80 480,00 Litoměřice 

3868/1 
ostatní 
plocha neplodná půda 277 NN 72 80,00 1 209,60 5 760,00 Litoměřice 

cena celkem bez DPH   78   
1 330,56 

Kč 
6 336,00 

Kč   

cena celkem s DPH         7 666,56 
Kč   

 

Návrh na usnesení 

ZM schvaluje z řízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění, provozování, údržby a oprav 
elektriza ční distribu ční soustavy k částem parc. č. 3768/2 a 3768/1 v k.ú. Litom ěřice a parc. č. 
615/1 v k.ú. Pokratice v rozsahu dle GP 3398-58/200 7, 1051-58/2007 ve prosp ěch oprávn ěného 
spol. ČEZ Distribuce a.s. I ČO: 24729035, Teplická 874/8, D ěčín, za jednorázovou úhradu  
ve smluvní výši 6.336,- K č + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad p ráva  
do katastru nemovitostí. 
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34. Zřízení věcného b řemene – služebnosti  umíst ění provozování, údržby a oprav elektriza ční 
distribu ční soustavy k částem pozemk ů parc. č. 2472/91, 5474/3 v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel:  ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín  
 
Odůvodnění: V rámci stavební akce u342 Litoměřice, Miřejovická stráň 2472/24 29 IV-12-4001912“ „
byla žadatelem vybudována nová elektrizační distribuční soustava. 
Město Litoměřice se stalo vlastníkem pozemku parc.č.  2472/91 na základě darovací smlouvy od 
fyzických osob z roku 2013 a pozemku parc.č. 5474/3 na základě bezúplatného převodu od PF ČR. 
Původní vlastníci parc.č. 2472/91 s žadatelem uzavřeli BS VCB na celkovou částku 12.000,-Kč, 
splatnou po zřízení VCB. Právo na jednorázovou náhradu ze smlouvy přešlo na Město Litoměřice 
spolu s převzetím daru –pozemku parc.č. 2472/91 v k.ú. Litoměřice.  
Na pozemek parc.č. 5474/3 nebyla BS VCB uzavřena. Žadatel souhlasí s oceněním jednorázové 
náhrady podle  zásad Města Litoměřice, schválených ZM Litoměřice dne 23.6.2005 pod  č. jed. I/20 
Objednavatelem geometr. plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky za vklad práva do KN  hradí 
žadatel.  
 

Parceln
í číslo 

Název 
druhu 

pozemk
u 

Způsob 
využití 

Výměr
a 

Druh 
zařízení 
(přípojka

) 

Délka vedení bm  
náhrad
a za bm 

/ Kč 
DPH 21% výpo čet      

(bez DPH) 

2472/91 orná 
půda   2365 NN 143 0,00 2 520,00 12 000,00 

převzatá BS z r. 
2006  č. 
sml.P003,P004,P
005,P006 

5474/3 
ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikac
e 1935 NN 

4 96,00 80,64 384,00 bez smlouvy 
převod z PF, ČR 

cena celkem bez DPH   147   2 600,64 
Kč 

12 384,00 Kč   
cena celkem s DPH         14 984,64 Kč   
       

 
Návrh na usnesení 
ZM schvaluje z řízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění, provozování, údržby a oprav 
elektriza ční distribu ční soustavy k částem pozemk ů parc.č. 2472/91 a 5474/3 v k.ú. Litom ěřice 
v rozsahu dle GP 3441-76/2008 ve prosp ěch oprávn ěného spol. ČEZ Distribuce a.s. I ČO: 
24729035, Teplická 874/8, D ěčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 12.384,- Kč + 21% 
DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do  katastru nemovitostí. 
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35. Zřízení věcného b řemene – služebnosti  umíst ění provozování, údržby a oprav 
plynárenského za řízení k částem pozemk ů parc.č. 33, 165, 247 v 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 - Mírové náměstí“ žadatel zrekonstruoval 
plynárenské zařízení na Mírovém náměstí.  
Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č. 
9810000410 dne 6.10.2014. Objednavatelem geometr. 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) 

33 ostatní plocha 
ostatní 
komunikace 1834 NTL 3,93 125,00 103,16 491,25 

165 ostatní plocha 
ostatní 
komunikace 3475 NTL 14,5 125,00 380,63 1 812,50 

247 ostatní plocha 
ostatní 
komunikace 18907 NTL 390,86 125,00 10 260,08 48 857,50 

cena celkem bez DPH   409,29   10 743,86 Kč 51 161,25 Kč 

cena celkem s DPH         61 905,11 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 částem pozemk ů parc. č. 33, 165, 247 v k.ú. Litom ěřice v rozsahu dle 
GP 4346-57/2015 ve prosp ěch oprávn ěného RWE GasNet s.r.o., I ČO:27295567, Klíšská 940, Ústí 
nad Labem, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 5 1.161,- Kč + 21% DPH a uhrazení 
správního poplatku za vklad práva do katastru nemov itostí. 
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36. Zřízení věcného b řemene – služebnosti  umíst ění provozování, údržby a oprav elektriza ční 
distribu ční soustavy k částem pozemk ů parc. č. 1313/27,1313/28 a 1838/2 v k.ú. Litom ěřice  
Žadatel:  ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín  
 
Odůvodnění: V rámci stavební akce “ EP-12-4002606 LT, Litoměřice, kabely NN - přeložka Vojtěšské 
náměstí byla žadatelem vybudována nová elektrizační distribuční soustava.  " 
Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene  
č. 9810000388 dne 14.2.2014. 
Objednavatelem geometr. 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) 

1313/27 
ostatní 
plocha manipulační pl. 876 NN 

5,95 80,00 99,96 476,00 

1313/28 
ostatní 
plocha manipulační pl. 599 NN 

10,66 80,00 179,09 852,80 

1838/2 
ostatní 
plocha ostat.komunikace 2970 NN 

2,66 96,00 53,63 255,36 

cena celkem bez DPH   19,27   
332,67 

Kč 
1 584,16 

Kč 

cena celkem s DPH         
1 916,83 

Kč 
Cena za BM je určena dle platných zásad, schválených  Zastup. města  Litoměřice dne 23.6.2005 pod  č. jed. I/20 
Celé platné znění „Zásad o zřizování věcných břemen, omezujících vlastnické právo Města Litoměřice k věcem nemovitým“, 
je uveřejněno na internetových stránkách Města Litoměřic; internetová adresa:  http://radnice.litomerice.cz/dokument-
568549.html 

 
Návrh na usnesení 
ZM schvaluje z řízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění, provozování, údržby a oprav 
elektriza ční distribu ční soustavy k částem pozemk ů parc.č. 1313/27,1313/28 a 1838/2 v k.ú. 
Litom ěřice dle GP 4256-313/2014 ve prosp ěch oprávn ěného spol. ČEZ Distribuce  a.s. I ČO: 
24729035, Teplická 874/8, D ěčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1.584,-K č + 21% DPH 
a uhrazení správního poplatku za vklad práva do kat astru nemovitostí. 
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