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MĚSTO LITOMĚŘICE 

  

POZVÁNKA 

na 7. jednání Zastupitelstva města Litoměřice, 
která se koná dne 09. 12. 2021 od 16:00 hodin 

v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 

(v sále Domu kultury, Na Valech 2028) 

Program: 

A) Procesní body 1 

1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu 

2 - Schválení zápisu minulého jednání  

3 - Kontrola plnění bodů  

4 - Doplnění/stažení bodů programu  

5 - Hlasování o programu  

B) Odbor ekonomický 

6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV 

7 - Návrh rozpočtu města Litoměřice na rok 2022 

8 - Akční plán ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2022 

9 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Litoměřice na období 2023 - 2024 

10 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje na realizaci 

projektu „Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví“ 

11 - Dodatek č. 2 k investiční dotaci na modernizaci porodního sálu 

C) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče 

12 - Změna termínu čerpání dotace – BIO ILLUSION s.r.o. 

13 - Žádost o poskytnutí dotace - Institut technického vzdělávání, z.ú.  

14 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2022 FK Litoměřicko, z.s.  

15 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2022 HC Stadion Litoměřice, z. s.  

16 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2022 Slavoj BK Litoměřice, z.s.  

17 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2022 TJ Slovan Litoměřice z.s.  

18 - Prominutí splátky – návratná finanční výpomoc Slavoj Litoměřice, z.s.  

D) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
19 - Schválení 6. Komunitního plánu sociálních služeb ORP Litoměřice 2022 - 2025 

E) Odbor územního rozvoje 

20 - Návrh na pořízení změny územního plánu, pozemky parc. č. 2652/1 a 2653/14 oba k.ú. 

Litoměřice 

21 - Návrh na pořízení změny územního plánu, pozemky parc. č. 4650/1, 4650/6, 4650/7, 

4650/8, 4650/9, 4650/10 vše v k.ú. Litoměřice  

22 - Zrušení předkupního práva určeného pro veřejně prospěšnou stavbu D22 - Prostor 

křižovatky na Vojtěšském náměstí  
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23 - Zrušení předkupního práva k pozemkům parc. č. 2355/5, 2355/166, 2355/167, 

2355/168, 2355/149, 2355/162, 2355/163, 2355/164 vše v k.ú. Litoměřice  

24 - Uplatnění předkupního práva k pozemkům parc. č. 2354/14, 2357/1, 2359, 2354/52 vše 

v k.ú. Litoměřice  

F) Odbor životního prostředí 
 

25 - Prezentace výsledků vodohospodářské studie pro stanovení záplavových území a map 

povodňového ohrožení 

G) Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu 
 

26 - Marketingový plán města Litoměřice 2022 / 2023 

27 - Vybudování fotopointu a pořízení navigačního systému pro účastníky cestovního ruchu  

H) Kancelář starosty a tajemníka 
 

28 - Obecně závazná vyhláška č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství 

29 - Obecně závazná vyhláška č. 5/2021 o změně vyhlášky č. 2/2016 o místním poplatku za 

zábor veřejného prostranství  

I) Různé 

30 - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za rok 2021 

J) Odbor správy nemovitého majetku města 

31 - Záměr směny pozemků v k.ú. Pokratice 

32 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 2653/2 v k.ú. Litoměřice 

33 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 5172/8 v k.ú. Litoměřice 

34 - Adresný záměr směny pozemků: parc. č. 691/2 a část parc. č. 723/1 v k.ú. Pokratice za 

pozemky v areálu bývalých TSM Litoměřice u vodního cvičiště v k.ú. Litoměřice 

35 - Adresný záměr směny pozemků vše v k.ú. Litoměřice 

36 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 1755/8 včetně stavby v k.ú. Litoměřice 

37 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 55/1 včetně části stavby č.p. 282 v k.ú. Litoměřice 

38 - Záměr prodeje klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích 

39 - Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace 

40 - Prodej pozemku parc. č. 828/9 v k.ú. Litoměřice  

41 - Prodej pozemku parc. č. 1491 v k.ú. Litoměřice 

42 - Bezúplatný převod (darování) pozemků parc. č. 2472/12 a 2472/30 v k.ú. Litoměřice 

43 - Bezúplatný převod pozemků parc. č. 4191, 5156/1 a 5291/5 v k.ú. Litoměřice 

K) Procesní body 2 

44 - Informace 

45 - Interpelace  

46 - Diskuze  

47 - Závěr 
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Podkladový materiál pro 7. jednání ZM dne 9. 12. 2021

Číslo bodu: 1

Název bodu: Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac.
předsednictva a ověřovatelů zápisu

Zodpovídá: Bc. Martina Skoková
Zpracoval/a/i: Eva Chrudimská

Důvodová zpráva:

Návrh Usnesení:

usnesení č. ../7/2021

ZM volí složení návrhové komise na dnešní jednání:

usnesení č. ../7/2021

ZM volí ověřovatele zápisu z dnešního jednání:

V Litoměřicích 02.12.2021

Předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč
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Podkladový materiál pro 7. jednání ZM dne 9. 12. 2021

Číslo bodu: 2
Název bodu: Schválení zápisu minulého jednání
Zodpovídá: Bc. Martina Skoková
Zpracoval/a/i: Eva Chrudimská

Důvodová zpráva:

K zápisu z jednání ZM 16.9.2021 a mimořádného jednání ZM 10.11.2021 nebyla podána námitka.

Návrh Usnesení:

V Litoměřicích 02.12.2021

Předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč
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Podkladový materiál pro 7. jednání ZM dne 9. 12. 2021

Číslo bodu: 3
Název bodu: Kontrola plnění bodů
Zodpovídá: Bc. Martina Skoková
Zpracoval/a/i: Eva Chrudimská

Důvodová zpráva:

Návrh Usnesení:

Příloha č. 1: Report_vybranych_ukolu_6_ZM.pdf

V Litoměřicích 02.12.2021

Předkládá: Mgr. Václav Červín
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Report úkolů zastupitelstva
Číslo úkolu Název
Vytvořeno Jednání č. Bod č. Usnesení č. Číslo materiálů Stav
Splnit do Zadavatel Řešitelé

UKOL-ZM-0123 Žádost o navýšení účelového příspěvku - MKZ v Litoměřicích - Vánoční trhy 2021
02.12.21 6 6 ---  Rozpracovaný
03.12.21 Eva Šimková A. Křížová (Nerozhodl)

UKOL-ZM-0124 Majetkoprávní vypořádání pozemků „Litoměřice, Českolipská-přechod pro chodce“
02.12.21 6 7 ---  Rozpracovaný
03.12.21 Eva Šimková L. Jindřichová (Nerozhodl)

_________
Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/Rok jednání
02.12.2021 09:15:04 | Portál pro Radu a Zastupitelstvo města Litoměřice / © 2014 - 2021 DATRON, a.s. | www.datron.cz

https://eraz.litomerice.cz/www/https:%5C%5Cwww.datron.cz
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Podkladový materiál pro 7. jednání ZM dne 9. 12. 2021

Číslo bodu: 4
Název bodu: Doplnění/stažení bodů programu
Zodpovídá: Bc. Martina Skoková
Zpracoval/a/i: Eva Chrudimská

Důvodová zpráva:

Nebyl doplněn ani stažen žádný bod.

Návrh Usnesení:

V Litoměřicích 02.12.2021

Předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč
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Podkladový materiál pro 7. jednání ZM dne 9. 12. 2021

Číslo bodu: 5
Název bodu: Hlasování o programu
Zodpovídá: Bc. Martina Skoková
Zpracoval/a/i: Eva Chrudimská

Důvodová zpráva:

Návrh Usnesení:

usnesení č. ../7/2021

ZM schvaluje program dnešního jednání.

V Litoměřicích 02.12.2021

Předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč
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Podkladový materiál pro 7. jednání ZM dne 9. 12. 2021

Číslo bodu: 6
Název bodu: Rozpočtová opatření dle doporučení FV
Zodpovídá: Ing. Iveta Zalabáková
Zpracoval/a/i: Ing. Iveta Zalabáková

Důvodová zpráva:

viz zápis z jednání FV včetně příloh uveden v příloze

Návrh Usnesení:

usnesení č. ../7/2021

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 29.11. 2021 (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: zapis_z_jednani_FV_29_11_2021.pdf
Příloha č. 2: FV7.pdf

V Litoměřicích 02.12.2021

Předkládá: Ing. Radek Lončák MBA



  

 

 

Finanční výbor 

 

Město Litoměřice 
Mírové náměstí 15/7  
412 01 Litoměřice 

podatelna@litomerice.cz 
ID datové schránky: tpebfnu 
www.litomerice.cz 

T: 416 916 111 
IČO: 263958, DIČ: CZ00263958 
Č. účtu: 19-1524471/0100 

 

Zápis z jednání Finančního výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice 

konaného dne 29.11. 2021 v zasedací místnosti U Mráze v budově MěÚ Litoměřice 

 
Přítomni: 
Ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV 
Mgr. Jan Fibich  
Ing. Jan Hrkal 
Ing. Marek Kocánek 
 
 
Omluveni: 
Mgr. Tomáš Vytlačil 
Ing. Vladimír Kestřánek, DiS., MBA 
Ing. Libuše Křížová 
 
 
 
 
Jednání řídil: Ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV 
 
 
 
Program: 

1. Návrhy na rozpočtová opatření 
2. Různé 

 
 
 
 
 
Konec jednání: 17:00  

Termín příštího jednání: bude upřesněn 

 
 
 
      
Zapsala: Ing. Iveta Zalabáková, vedoucí ekonomického odboru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:podatelna@litomerice.cz
http://www.litomerice.cz/


  

 

 

Finanční výbor 

 

Město Litoměřice 
Mírové náměstí 15/7  
412 01 Litoměřice 

podatelna@litomerice.cz 
ID datové schránky: tpebfnu 
www.litomerice.cz 

T: 416 916 111 
IČO: 263958, DIČ: CZ00263958 
Č. účtu: 19-1524471/0100 

 

 
Hosté:  
vedoucí odborů – Ing. Gryndler, Ing. Brunclíková, Ing. Křížová 
 
Projednáno: 

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  – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení.  
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)  
 
Odbor ekonomický – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor správní – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor správní – sociální fond -  viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor správy nemovitého majetku města – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor životního prostředí – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor územního rozvoje  – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Útvar PROLIDI  – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
 
 
Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu – viz příloha (soubor rozpočtových 
opatření) 

mailto:podatelna@litomerice.cz
http://www.litomerice.cz/


  

 

 

Finanční výbor 

 

Město Litoměřice 
Mírové náměstí 15/7  
412 01 Litoměřice 

podatelna@litomerice.cz 
ID datové schránky: tpebfnu 
www.litomerice.cz 

T: 416 916 111 
IČO: 263958, DIČ: CZ00263958 
Č. účtu: 19-1524471/0100 

 

FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor dopravy a silničního hospodářství – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
celkem navržená rozpočtová opatření – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
 
- navržená rozpočtová opatření – snížení požadavku na saldo rozpočtu 2021 o 43 967 tis. Kč 

(financováno ze zdrojů města – viz list celkem), z toho: 

• skutečné navýšení financí v roce 2021 ve výši 35 324 tis. Kč (zejména vlivem lepšího 
plnění daní oproti původním předpokladům) 

• přesuny příjmů a nedočerpaných výdajů roku 2021 ve výši 8 643 tis. Kč, které přecházejí 
do příjmů a výdajů roku 2022 (z toho 5 480 tis. Kč už zahrnuto v návrhu rozpočtu 2022, částka 
3 163 tis. Kč bude doplněna rozpočtovým opatřením) 

 
- navržená rozpočtová opatření – snížení požadavku na saldo rozpočtu 2021 o 8 728 tis. Kč 

(financováno z dotace SURAO – viz list odbor životního prostředí), z toho: 

• skutečné navýšení financí v roce 2021 ve výši 518 tis. Kč 

• přesuny příjmů a nedočerpaných výdajů roku 2021 ve výši 8 210 tis. Kč, které přecházejí 
do příjmů a výdajů roku 2022 (z toho 1 910 tis. Kč už zahrnuto v návrhu rozpočtu 2022, částka 
6 300 tis. Kč bude doplněna rozpočtovým opatřením) 

Ad 2. Různé: 

vývoj daňových příjmů k 10/2021:  
- v porovnání se stejným obdobím minulého roku je stav plnění jednotlivých daní (viz příloha) vyšší o 

cca 29,4 mil. Kč (tj. + 11 %), z toho zejména: 

• daň z příjmů fyzických osob ze  závislé činnosti (položka 1111) cca - 18 mil. Kč (- 26 %) 

• daň z příjmů právnických osob (položka 1121) cca + 24 mil. Kč (+ 50 %) 

• daň z přidané hodnoty (položka 1211) cca + 20 mil. Kč (+ 15 %) 
- vývoj bude nadále sledován 

 
 

Přílohy: 
• Návrhy rozpočtových opatření 
• Daňové příjmy za 1 – 10/2021 
 
 
 
 
 
Ověřil – Ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV 
 
Rozdělovník:   
• 1x Ing. Lončák, MBA – předseda FV 
• 1x členové FV 
• 1x vedení města 
• 1x vedoucí zúčastněných odborů a PO 
• 1x rozpočtářka 

mailto:podatelna@litomerice.cz
http://www.litomerice.cz/


původní změna nový původní změna nový

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 29 965 004,50 -420 410,24 29 544 594,26

98074/2000 účel.dot. na volby v Malíči 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 účel.dot. na volby v Malíči 98074/2000

13305/6156 PO Srdíčko - denní stacionář 2 160 300,00 100 600,00 2 260 900,00 2 160 300,00 100 600,00 2 260 900,00 PO Srdíčko - denní stacionář 13305/6156

13351/6156 PO Srdíčko - odměny Covid_19 298 305,00 140 490,00 438 795,00 298 305,00 140 490,00 438 795,00 PO Srdíčko - odměny Covid_19 13351/6156

193/6156 PO Srdíčko - soc. služba - denní stacionář 0,00 21 440,00 21 440,00 21 440,00 21 440,00 PO Srdíčko - soc. služba - denní stacionář 193/6156

09811/3300 MAS České středohoří - výzkum,vývoj,vzděl. 434 000,00 966,00 434 966,00 434 000,00 966,00 434 966,00 MAS České středohoří - výzkum,vývoj,vzděl. 09811/3300

13011/6300 účel.dot.-socíálně právní ochrana dětí - doplatek 2020 10 124 800,00 289 185,08 10 413 985,08

2039/2500 ocenění Zlatý erb 0,00 10 000,00 10 000,00 93 270 000,00 10 000,00 93 280 000,00 ocenění Zlatý erb 2039/2500

0026/3406 dotace ÚK výstava Zahrada Čech 450 000,00 450 000,00 0,00 450 000,00 450 000,00 dotace ÚK výstava Zahrada Čech 0026/3406

98037/2000 kompenzační bonus za výpadek daní 5 137 374,44 224 231,23 5 361 605,67

33063/3610 DDM - podpora polytechnického vzdělávání 940 071,32 221 939,76 1 162 011,08 940 071,32 221 939,76 1 162 011,08 DDM - podpora polytechnického vzdělávání 33063/3610

14004/2300 účel.dot. na výdaje JSDH 0,00 66 661,00 66 661,00 0,00 66 661,00 66 661,00 účel.dot. na výdaje JSDH 14004/2300

33063/3323 ZŠ B.Němcové - OPVVV - neinvestice 0,00 643 456,00 643 456,00 0,00 643 456,00 643 456,00 ZŠ B.Němcové - OPVVV - neinvestice 33063/3323

950 000,00 93 006,07 1 043 006,07 účel. dotace na volby do Parlamentu ČR 98071/2000

49 059 855,26 1 758 558,83 50 818 414,09 98 052 676,32 1 758 558,83 99 811 235,15Celkem Celkem

DOTACE r. 2021   

P ř í j m y V ý d a j e 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

N á z e v ÚZ/ORG



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 29 544 594,26 -29 172 000,00 372 594,26

2 1801/1000 daň z příjmů fyz.osob placená poplatníky 1 180 000,00 2 020 000,00 3 200 000,00

3 1801/1000 daň z příjmů fyz.osob placená plátci 94 000 000,00 -33 340 000,00 60 660 000,00

4 1801/1000 daň z příjmů právnických osob 51 250 000,00 30 350 000,00 81 600 000,00

5 1801/1000 daň z přidané hodnoty 165 580 000,00 27 620 000,00 193 200 000,00

6 1801/1000 daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou 9 070 000,00 760 000,00 9 830 000,00

7 1802/1000 daň z hazardních her 18 000 000,00 1 720 000,00 19 720 000,00

8 1802/1000 poplatek ze psů 630 000,00 35 000,00 665 000,00

9 1804/1000 nahodilé příjmy - vratky, platby min.let 70 000,00 7 000,00 77 000,00

0,00 0,00 0,00

původní změna nový

0,00

0,00 0,00 0,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

 2-9 Úprava rozpočtu  dle aktuálního plnění rozpočtu do konce roku 2021.

1 O finanční prostředky ve výši 29 172 000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

29.11.2021

 ekonomický

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

22.11.2021

Mgr. Karel Krejza

místostarosta

Ing. Iveta Zalabáková

vedoucí odboru



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá za:

ÚZ/ORG

původní změna nový

1 SF - příděl z  zdojů minulých let 276 000,00 -276 000,00 0,00

2 SF - příděl - finanční vypořádání roku 2020 15 635,31 -15 635,31 0,00

3 SF - příděl - penzijní připojištění 1 200 000 -35 000 1 165 000

4 SF - splátky půjček 144 000 -96 400 47 600

1 359 635 -423 035 1 212 600

ÚZ/ORG

původní změna nový

5 SF - volnočasový benefit 790 000,00 -10 000,00 780 000,00

6 SF - výročí 316 000,00 -33 400,00 282 600,00

7 SF - jednorázové penzijní připojištění 240 000,00 -4 000,00 236 000,00

8 SF - stravné 1 700 000,00 -100 000,00 1 600 000,00

9 SF - poskytnutí půjček 100 000,00 -80 000,00 20 000,00

10 SF - příspěvek na kulturní a sportovní akce 195 000,00 -195 000,00 0,00

11 SF - rezerva 635,31 -635,31 0,00

3 341 635 -423 035 2 918 600

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

1-11 Úprava rozpočtu příjmů a výdajů SF dle aktuálního plnění rozpočtu do konce roku 2021.

2035/2500

2035/2500

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

C e l k e m 

N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

Datum, podpis navrhovatele: 22.11.2021
v.z. Mgr.Ladislav Chlupáč

předseda SRSF

N á z e v
Rozpočet (Kč)

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

sociální fond

1. Tabulka P ř í j m y 

29.11.2021



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

ÚZ/ORG

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 372 594,26 -300 000,00 72 594,26

372 594,26 -300 000,00 72 594,26

ÚZ/ORG

původní změna nový

2 2014/2000 systém značení úřadu 500 000,00 -250 000,00 250 000,00 1. RO 2022

3 2014/2000 informační centrum - nábytek 250 000,00 -100 000,00 150 000,00 1. RO 2022

4 2014/2000 spotřební materiál 1 230 000,00 50 000,00 1 280 000,00

1 980 000,00 -300 000,00 1 680 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2,3 Přesun do roku 2022, bude řešeno 1. RO.

4 Finance potřebné na nákup testů - nutnost povinného testování zaměstanců na COVID.

1 O finanční prostředky ve výši 300 000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

23.11.2021

v.z. Mgr.Ladislav Chlupáč

starosta

Ing. Mgr. Jaroslav Lachman

vedoucí odboru

C e l k e m 

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

29.11.2021

1. Tabulka P ř í j m y 

N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

N á z e v
Rozpočet (v Kč)

správní



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 72 594,26 430 000,00 502 594,26

9 3239/3200 Fotbalový klub - splátka půjčky 500 000,00 -300 000,00 200 000,00

10 3300/3500 pojistné plnění - havárie střech MŠ 0,00 80 915,00 80 915,00

572 594,26 210 915,00 783 509,26

původní změna nový

2 3049/3401 Knihovna K.H.Máchy - neinv. příspěvek PO na energie 450 000 70 000 520 000,00

3 3049/3321 ZŠ Na Valech - neinv. příspěvek PO na energie 1 350 000 230 000 1 580 000,00

4 3049/3327 ZŠ Havlíčkova  - neinv. příspěvek PO na energie 920 000 250 000 1 170 000,00

5 3049/3323 ZŠ Božena -  neinv. příspěvek PO na energie 1 000 000 220 000 1 220 000,00

6 3049/3339 ZUŠ Litoměřice - neinv. příspěvek PO na energie 750 000 120 000 870 000,00

7 3049/3326 ZŠ U Stadionu - neinv. příspěvek PO na energie 1 450 000 200 000 1 650 000,00

8 3011/3517 projekt Svět geověd 960 000 -960 000 0,00

11 3300/3500 ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus 887 900,00 80 915,00 968 815

7 767 900,00 210 915,00 7 978 815,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-7 Na základě žádostí ředitelů PO navýšení přípěvků zřizovatele na ENERGIE v roce 2021 z důvodu vyšší 

spotřeby,  vypořádání bude dle Směrnice 2/2018 provedeno v roce 2022 na základě skutečné fakturace.

8 Na základě rozhodnutí RM bude projekt zastaven.

9 Oprava částky příjmu - splátka půjčky - dle dodatku č. 1 ke Smlouvě o návratné finanční výpomoci ze dne 5.12. 2019.

10,11 Pojistná událost - vichřice MŠ Plešivecká/MŠ Masarykova - pojistné plnění.

1 O finanční prostředky ve výši 430 000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

29.11.2021

školství, kultury, sportu a PP

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

23.11.2021

Mgr. Karel Krejza

místostarosta

Ing. Andrea Křížová

vedoucí odboru



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 502 594,26 -3 986 000,00 -3 483 405,74

2 4802/4000 prodej bytů 1 185 000,00 1 346 000,00 2 531 000,00

3 4801/4000 prodej pozemků dle předložených žádostí 2 000 000,00 200 000,00 2 200 000,00

4 4803/4400 prodej dřevní hmoty 1 400 000,00 190 000,00 1 590 000,00

0,00

5 087 594,26 -2 250 000,00 2 837 594,26

původní změna nový

5 4201/4000 výdaje na drobné opr. maj.(oplocení, zdi+ kácení) 100 000,00 -100 000,00 0,00 NR 2022

6 4202/4000 nákup pozemků pod komun. od fyz.osob a organizací 1 000 000,00 -1 000 000,00 0,00 NR 2022

7 4806/4000 Pivovar - statické zajištěni šachty 650 000,00 -650 000,00 0,00 NR 2022

8 4201/4000 zpracování průkazů energ.náročnosti budov (PENB) 800 000,00 -500 000,00 300 000,00 NR 2022

2 550 000,00 -2 250 000,00 300 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2,3,4 Navýšení příjmů dle skutečného plnění.

5,6,7,8 Snížení výdajů dle skutečného plnění - přesuny do roku 2022.

1 O finanční prostředky ve výši 3 986 000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

29.11.2021

správy nemovitého majetku města

1. Tabulka P ř í j m y 

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

23.11.2021

Mgr. Karel Krejza

místostarosta

Mgr. Václav Härting

vedoucí odboru



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu -3 483 405,74 -5 277 000,00 -8 760 405,74

37 22008/5000 Příspěvky obcím dle atom. zákona - financování 23 040 000,00 -8 728 000,00 14 312 000,00

2 05809/5000 SDO Nerudova 200 000,00 20 000,00 220 000,00

3 05803/5000 ovzduší, zeleň, odpady 195 000,00 15 000,00 210 000,00

4 05803/5000 správní poplatky 200 000,00 100 000,00 300 000,00

5 05803/5000 odvody za odnětí ze ZPF 25 000,00 -18 000,00 7 000,00

6 05804/5000 příspěvek na třídění odpadu 3 500 000,00 231 000,00 3 731 000,00

7 22008/5000 Den životního prostředí 0,00 48 000,00 48 000,00

23 676 594,26 -13 609 000,00 10 067 594,26

původní změna nový

8 Den životního prostředí 150 000,00 48 000,00 198 000,00

9 ul. Na Vinici - prodloužení vodovodu 3 526 000,00 94 000,00 3 620 000,00

10 Mezibraní - regenerace zeleně 1 000 000,00 -200 000,00 800 000,00

11 skládka Třeboutice - PD rozšíření 2 000 000,00 -2 000 000,00 0,00 RO 2022

12 SDO Na Kocandě 2 000 000,00 -1 900 000,00 100 000,00 RO 2022

13 Pokratice - rekonstrukce rybníku 2 500 000,00 -2 400 000,00 100 000,00 RO 2022

14 ZŠ U Stadionu - rekonstrukce rozvodů tepla 1 500 000,00 -1 400 000,00 100 000,00 NR 2022

15 nádrže na dešťovou vodu 600 000,00 -220 000,00 380 000,00

16 Mostná hora 600 000,00 -150 000,00 450 000,00

17 čerpačka Labe 300 000,00 -300 000,00 0,00 NR 2022

18 kompostéry 1 181 000,00 -90 000,00 1 091 000,00

19 ul. Na Valech - závlahy, výsdba dřevim 50 000,00 -50 000,00 0,00 NR 2022

20 dotační program - příspěvek na solár podnikatelé 80 000,00 -80 000,00 0,00 NR 2022

21 dotační program - příspěvek na solár občané 80 000,00 -80 000,00 0,00 NR 2022

22 uložení komunálního odpadu 3 700 000,00 160 000,00 3 860 000,00

23 kontejnerová stání - opravy 200 000,00 -50 000,00 150 000,00

24 nákup kontrejnerů na separovaný odpad 90 000,00 -90 000,00 0,00

25 likvidace černých skládek 30 000,00 -20 000,00 10 000,00

26 platby za svoz TDO za město 16 000 000,00 -2 500 000,00 13 500 000,00

27 svoz bioodpadu 1 600 000,00 84 000,00 1 684 000,00

28 5002/5000 monitorovací síť ovzduší - provoz 300 000,00 -200 000,00 100 000,00

29 5003/5000 deratizace + odchyt holubů, úklid uhyn. zvířat 300 000,00 -120 000,00 180 000,00

30 5004/5000 státní správa 245 000,00 -145 000,00 100 000,00

31 výsadba dřevin a květin 850 000,00 -150 000,00 700 000,00

32 pasport zeleně -doplnění, aktualizece 200 000,00 -200 000,00 0,00 NR 2022

33 Hvězdárna -park 250 000,00 -150 000,00 100 000,00 NR 2022

34 Domov důchodců v Ltm. - park 200 000,00 -100 000,00 100 000,00

35 Jiráskovy sady - rozvojová péče 1 200 000,00 -1 000 000,00 200 000,00 NR 2022

36 prořezy stromů - výškové práce 700 000,00 -400 000,00 300 000,00

C e l k e m 41 432 000,00 -13 609 000,00 27 823 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:
2-7 Úpravy jednotlivých položek reflektují aktuální stav jednotlivých příjmů včetně příjmů očekávaných do konce

roku 2021.

8-36 Úpravy jednotlivých položek reflektují aktuální stav čerpání a výhled čerpání do konce roku 2021.

1 O finanční prostředky ve výši 5 277 000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

37 O finanční prostředky ve výši 8 728 000 Kč snižujeme financování z dotace SURAO.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

29.11.2021

životního prostředí

1. Tabulka P ř í j m y 

5202/5200

22.11.2021

Ing. Pavel Gryndler

vedoucí odboru

Výdaje2. Tabulka

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

22008/5000

5001/5000

Mgr. Václav Červín 

místostarosta



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu -8 760 405,74 -1 550 000,00 -10 310 405,74

0,00

0,00

-8 760 405,74 -1 550 000,00 -10 310 405,74

původní změna nový

2 6005/6300 dot.prog.-pod.soc. a zdrav.aktivit - občané 300 000 -50 000 250 000

3 6015/6300 prevence kriminality 550 000 -100 000 450 000

4 6043/6400 dot.prog. - podpora soc.služeb a ost. výdaje 6 870 000 -1 400 000 5 470 000

5 6023/6156 PO Srdíčko - neinv. příspěvek na platy 5 278 000 -100 000 5 178 000

6 6022/6156 PO Srdíčko - neinv. příspěvek na energie 580 000 100 000 680 000

13 578 000,00 -1 550 000,00 12 028 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2,3,4 Finanční prostředky nebyly čerpány z důvodu rušení akcí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

v obdobích zhoršené pandemie (COVID 19)

5,6 PO Srdíčko - nuné navýšení příspěvku na energie - řešeno přesunem z příspěvku na platy.

1 O finanční prostředky ve výši 1 550 000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

29.11.2021

sociálních věcí a zdravotnictví

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

23.11.2021

Lukas Wünsch

místostarosta

Ing. Bc. Renáta Jurková

vedoucí odboru



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu -10 310 405,74 -5 879 315,00 -16 189 720,74

2 8218/8202 automatické park.zař.pro kola v Ltm 15 000,00 12 000,00 27 000,00

3 8801/8400 poplatek za užívání veřejného prostranství 1 100 000,00 30 000,00 1 130 000,00

4 8233/8200 smlouva o spolupr. při financování povrchu místních komunikací 1 700 000,00 1 000 000,00 2 700 000,00

5 8811/8400 odtahy vozidel, vraků a opuštěných vozidel 500 000,00 30 000,00 530 000,00

-6 995 405,74 -4 807 315,00 -11 802 720,74

původní změna nový

6 8002/8100 zjednodušené projekty 3 600 000,00 -94 380,00 3 505 620,00

7 8233/8200 skate park, stavební úpravy hřiště 7 042 340,00 -1 600 000,00 5 442 340,00 NR 2022

8 8233/8200 autobusová zastávka a záliv Žernosecká 550 000,00 -550 000,00 0,00 1.RO 2022

9 8002/8100 územně plánovací dokumentace 250 000,00 -220 000,00 30 000,00

10 8002/8100 územní studie - ostatní 250 000,00 -250 000,00 0,00 NR 2022

11 8002/8100 územně analytické podklady 30 000,00 -30 000,00 0,00 NR 2022

12 8101/8400 oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 2 138 000,00 -800 000,00 1 338 000,00 1.RO 2022

13 8258/8200 havarijní fond 3 475 000,00 -900 000,00 2 575 000,00 1.RO 2022

14 8212/8200 Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce 500 000,00 -362 935,00 137 065,00 1.RO 2022

17 835 340,00 -4 807 315,00 13 028 025,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2,3,5 Navýšení příjmů dle skutečného plnění

4 Příjem ve výši 1 000 000,-  Kč  - v roce  2022 budeme požadovat 1. RO  navýšit ve výdajích rozpočet na údržbu a opr. místních 

komunikací, dopravní značení a jiné činnosti. Budeme žádat I. RO o převod na rok 2022 - celý zůstatek.

6 Akce "PD+AD Na Vinici - nový vodovodní řad" z položky "Zjednodušené projekty" se převede odboru ŽP - bude

hrazeno z dotace SURAO.

7 Stavba bude dokončena na jaře roku 2022. Částka 1 600 000,- Kč je již v návrhu rozpočtu na rok 2022.

8 Z důvodu stanoviska správce komunikace lze stavbu zahájit až 1.4.2022. Bude řešeno 1. RO 2022.

9,10,11 V letošním roce nečerpáno -  pouze 30 000,- Kč, z kapacitních důvodů projektantů.

12 OÚR přesvědčil správce sítí o tom, že většinu povrchů budou opravovat ve vlastní režii. Budeme požadovat

1. RO přidat do rozpočtu roku 2022.

13 Havarijní fond - zbytek 900 000,- Kč budeme požadovat 1.RO do rozpočtu roku 2022.

14 Z důvodu převodu výstaviště pod PO MKZ, vracíme nevyčerpané

prostředky naším odborem do rezervy - 1. RO 2022 bude doplněno do rozpočtu odboru školství.

1 O finanční prostředky ve výši 5 879 315  Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

23.11.2021

Mgr. Václav Červín

mistostarosta

Ing. V. Brunclíková MBA

vedoucí odboru

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

29.11.2021

územního rozvoje

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá za:

ÚZ/ORG

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu -16 189 721 -212 327 -16 402 048

2 9101/2100 dot.progr.-Zdravé město Litoměřice 0 12 327 12 327

-16 189 721 -200 000 -16 389 721

ÚZ/ORG

původní změna nový

3 8004/2100 patricipativní rozpočet 200 000,00 -200 000,00 0,00 1. RO 2022

200 000 -200 000 0

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Vratka nevyčerpané dotace

3 Nerealizovaný projekt

1 O finanční prostředky ve výši 212 327 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis navrhovatele: 

starosta

C e l k e m 

23.11.2021
v.z. Mgr.Ladislav Chlupáč

N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

PROLIDI

1. Tabulka P ř í j m y 

N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

29.11.2021



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá za: komunikace, markentingu a CR

ÚZ/ORG

původní změna nový

1 2208/2200 Zahrada Čech, nákup a prodej vstupenek 300 000 -300 000 0

300 000 -300 000 0

ÚZ/ORG

původní změna nový

2 2208/2200 Zahrada Čech, nákup a prodej vstupenek 300 000 -300 000 0

300 000 -300 000 0

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

1,2 Nerealizováno

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

1. Tabulka P ř í j m y 

29.11.2021

N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

vedoucí odboru

23.11.2021

C e l k e m 

Mgr.Ladislav Chlupáč

starosta

Ing. Eva Břeňová



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu -16 402 047,74 2 400 000,00 -14 002 047,74

2 8801/8500 příjmy za zkoušky od žadatelů o ŘP 300 000,00 100 000,00 400 000,00

3 8801/8500 sankční platby př. od jiných subjektů 3 140 000,00 400 000,00 3 540 000,00

4 8801/8500 správní poplatky 6 450 000,00 -400 000,00 6 050 000,00

5 8804/8500 parkovací automaty 12 000 000,00 -2 500 000,00 9 500 000,00

5 487 952,26 0,00 -4 012 047,74

původní změna nový

0,00

0,00 0,00 0,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2,3,4,5 Úprava příjmů dle skutečného plnění.

1 O finanční prostředky ve výši 2 400 000 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

23.11.2021

Lukas Wünsch

mistostarosta

Bc. Jan Jakub

vedoucí odboru

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

29.11.2021

dopravy a silničního hospodářsvtí

1. Tabulka P ř í j m y 



z toho přesun skutečné

 příjmů a výdajů navýšení 

saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 29 965 004,50 do roku 2022 financí v 2021 NR 2022 RO 2022

dotace -420 410,24 420 410,24

mezisoučet 29 544 594,26

ekonomický -29 172 000,00 29 172 000,00

mezisoučet 372 594,26

správní -300 000,00 350 000,00 -50 000,00 350 000

mezisoučet 72 594,26

školství, kultury, sportu a PP 430 000,00 -430 000,00

mezisoučet 502 594,26

správa nemovitého majetku města -3 986 000,00 2 250 000,00 1 736 000,00 2 250 000

mezisoučet -3 483 405,74

životního prostředí -5 277 000,00 1 350 000,00 3 927 000,00 1 350 000

mezisoučet -8 760 405,74

sociálních věcí a zdravotnictví -1 550 000,00 1 550 000,00

mezisoučet -10 310 405,74

stavební úřad 0,00

mezisoučet -10 310 405,74

územního rozvoje -5 879 315,00 4 492 935,00 1 386 380,00 1 880 000 2 612 935

mezisoučet -16 189 720,74

městská policie 0,00

mezisoučet -16 189 720,74

útvar PROLIDI -212 327,00 200 000,00 12 327,00 200 000

mezisoučet -16 402 047,74

komunikace, marketingu a CR

mezisoučet -16 402 047,74

útvar obrany a krizového řízení 0,00

mezisoučet -16 402 047,74

obecní živnostenský úřad 0,00

mezisoučet -16 402 047,74

dopravy a silničního hospodářství 2 400 000,00 -2 400 000,00

mezisoučet -14 002 047,74

organizační složka SMART CITY LITOMĚŘICE 0,00

mezisoučet -14 002 047,74

stav po 2. RO ve FV -14 002 047,74

2. RO ve FV celkem -43 967 052,24

členění dle odborů, útvarů zdroje z min. let přesun příjmů a výdajů

8 642 935,00 35 324 117,24 5 480 000 3 162 935



Tab. č. 3

Celkový výběr daní za období 1-10/2021 s porovnáním na období 1-10/2020   

(údaje v tis. Kč)

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

87 631 94 000 1 343 1 180 8 189 9 070 61 282 51 250 6 469 7 000 168 160 165 580 22 020 21 300

1 8 869 9 611 157 186 653 774 1 624 3 649 15 260 15 128 444 345

2 8 200 5 762 109 183 766 837 650 544 18 797 19 777 28 8

3 3 911 583 582 14 015 7 690 118

17 069 19 284 266 952 1 419 2 193 2 274 18 208 0 0 34 057 42 595 472 471

4 13 804 1 189 326 1 036 693 15 951 3 865 19 586 11 668 73 123

5 1 568 2 821 568 700 653 14 118 19 382 30 37

6 5 393 5 001 651 967 5 694 16 201 6 469 4 205 9 273 13 850 14 833 15 053

20 765 9 011 326 0 2 255 2 360 21 645 20 719 6 469 4 205 42 977 44 900 14 936 15 213

7 7 902 5 928 524 766 1 049 10 439 18 435 13 260 16 686 436 391

8 8 191 5 633 766 896 18 157 20 996 322 126

9 7 654 5 926 688 849 1 209 11 115 11 892 12 850 12 801 336 562

23 747 17 487 0 1 212 2 381 3 154 21 554 30 327 0 0 44 267 50 483 1 094 1 079

10 8 295 5 964 62 317 750 945 2 638 2 703 12 693 15 662 125 208

11

12

8 295 5 964 62 317 750 945 2 638 2 703 0 0 12 693 15 662 125 208

69 876 51 746 654 2 481 6 805 8 652 48 111 71 957 6 469 4 205 133 994 153 640 16 627 16 971

%

plnění

276 067 305 447

72 93

76 80210 83 95 79 140 100

VÝBĚR DANÍ 

1122 1511

Daň z nemovitých věcí

1211

Měsíc

1111 1112

FO-placena plátci FO-placena popl. DPHPO PO-OBCE

1121

80 93

(bez PO-OBCE)

FO-vybíraná srážkou

80 55 49

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)

% plnění (bez PO-OBCE)

Rozdíl plnění +/-

1113

60

29 380
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Podkladový materiál pro 7. jednání ZM dne 9. 12. 2021

Číslo bodu: 7
Název bodu: Návrh rozpočtu města Litoměřice na rok 2022
Zodpovídá: Ing. Iveta Zalabáková
Zpracoval/a/i: Ing. Iveta Zalabáková

Důvodová zpráva:

 l FV na svém jednání 9.11. projednal konečnou verzi návrhu rozpočtu na rok 2022 a doporučil ji ke
schválení na jednání ZM dne 9.12. 2021

l následně byl návrh rozpočtu předložen na jednání RM 15.11. – RM rovněž doporučila ke schválení
ZM na jednání 9.12. 2021

l v souladu s příslušnou legislativou byl návrh rozpočtu zveřejněn dne 24.11. (15 dní před jednáním
ZM)

l rozpočet na rok 2022 navržen v těchto parametrech:

PŘÍJMY 529 731 tis. Kč

VÝDAJE 561 105 tis. Kč

z toho přesuny výdajů z roku 2021 do roku 2022 ve výši 10 050 tis. Kč

rozdíl PŘÍJMY – VÝDAJE (SALDO ROZPOČTU - SCHODEK) – 31 374 tis. Kč

FINANCOVÁNÍ 31 374 tis. Kč

V předloženém návrhu rozpočtu nejsou zatím zahrnuty všechny investiční akce, které
město hodlá v roce 2022 realizovat – celkový přehled akcí obsažen v Akčním plánu na
rok 2022 (viz následující bod ZM) – akce budou do rozpočtu 2022 zapojovány postupně dle
fáze projektové připravenosti, přičemž některé z nich zase budou přecházet do dalších let
V této souvislosti - podstatná skutečnost – schodek rozpočtu způsoben vždy pouze výší
investic v daném roce a tím, zda je v případě dotačních akcí nastaveno poskytovatelem
průběžné proplácení dotace, nebo nutné předfinancování dotace
Zásadní ve vztahu k návrhu rozpočtu a Akčnímu plánu na rok 2022 – město zvládne
plánované investice financovat i nadále bez úvěrů, tj. pouze z vlastních zdrojů - ze
svých rezerv, které se daří dlouhodobě držet na stabilní úrovni (ve výši nad 100 mil. Kč)
Navržený schodek rozpočtu na rok 2022 ve výši 31 mil. Kč – zejména z důvodu
pokračující akce Stará radnice (cca 22 mil. Kč v kapitálových výdajích – nutnost
předfinancování dotace ve výši cca 20 mil. Kč –  proplacení celé dotace ve výši cca 45,5
mil. Kč  v I. pololetí 2024 -  celkové parametry akce – viz Akční plán na rok 2022)

 

(podrobnější členění  základních parametrů rozpočtu - zejména z pohledu rozdělení na běžný a
kapitálový rozpočet a konkrétní rozbor částky financování – uvedeno v příloze - tabulka
rekapitulace)
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Návrh Usnesení:

usnesení č. ../7/2021

ZM schvaluje rozpočet města Litoměřice na rok 2022 v těchto parametrech:

PŘÍJMY ve výši: 529 731 tis. Kč

VÝDAJE ve výši: 561 105 tis. Kč

FINANCOVÁNÍ ve výši: 31 374 tis. Kč

Závaznými ukazateli rozpočtu jsou jednotlivé účelové zdroje (ÚZ) rozpočtu – v rozpočtu definováno
5místným účelovým znakem (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: NR_2022.pdf
Příloha č. 2: rekapitulace_NR_2022_final.pdf

V Litoměřicích 02.12.2021

Předkládá: Mgr. Karel Krejza



    
  

 

 

Ekonomický odbor 

 
 

 

 

 

 
ROZPOČET 

MĚSTA LITOMĚŘICE 
NA ROK 2022 

 

(návrh – údaje uváděné v Kč) 

 
 

listopad 2021 
 

 
 
Lhůta pro podání písemných připomínek občanů města k Návrhu rozpočtu Města 
Litoměřice na rok 2022 je stanovena do 2. prosince 2021, aby mohly být projednány 
v rámci schvalování Zastupitelstvem města Litoměřice dne 9. prosince 2021. 
 
Písemné připomínky možno směřovat na Ing. Ivetu Zalabákovou, vedoucí 
ekonomického odboru Města Litoměřice na email iveta.zalabakova@litomerice.cz 
 
Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva města Litoměřice dne 
9. prosince 2021. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: ekonomický odbor  
 

 

mailto:iveta.zalabakova@litomerice.cz


Celkem 529 731 000,00 561 105 000,00 31 374 000,00

91 0,00 7 300 000,00 0,00org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE

85 23 700 000,00 13 600 000,00 0,00odbor dopravy a silničního hospodářství

24 700 000,00 0,00 0,00odbor - obecní živnostenský úřad

23 30 000,00 1 146 000,00 0,00útvar obrany a krizového řízení

22 1 000 000,00 4 520 000,00 0,00odbor komunikace, marketingu a CR

21 3 000 000,00 4 328 000,00 0,00útvar PROLIDI

09 1 520 000,00 25 986 000,00 0,00městská policie

08 2 208 000,00 41 868 000,00 0,00odbor územního rozvoje

07 1 300 000,00 50 000,00 0,00odbor - stavební úřad

06 15 649 000,00 35 939 000,00 0,00odbor sociálních věcí a zdravotnictví

05 7 030 000,00 54 383 000,00 11 900 000,00odbor životního prostředí

04 6 989 000,00 8 843 000,00 0,00odbor správy nemovitého majetku města

03 2 677 000,00 144 753 000,00 0,00odbor škol., kult., sportu a pam. péče

02 50 978 000,00 141 049 000,00 4 499 000,00odbor správní

01 412 950 000,00 77 340 000,00 14 975 000,00odbor ekonomický

MĚSTO LITOMĚŘICE 

Kapitola

1Strana

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022

Příjmy Výdaje Financování



02014 0,00 5 250 000,00 0,00spotřeb.mat., DHDM + opravy

02006 0,00 7 500 000,00 0,00informační technologie

02003 0,00 10 000,00 0,00náhrady škod

02002 0,00 700 000,00 0,00hmotný investiční majetek

02001 1 804 000,00 1 096 000,00 0,00příspěvky a poplatky sdružením

02 KAP odbor správní
Uz

Celkem KAP - 01 412 950 000,00 77 340 000,00 14 975 000,00odbor ekonomický

1000 odbor ekonomický 412 950 000,00 77 340 000,00 14 975 000,00

01806 16 300 000,00 0,00 0,00poplatek za likvidaci komunálního odpadu

01805 0,00 0,00 14 975 000,00saldo příjmů a výdajů-vyrovnání rozpočtu

01804 70 000,00 0,00 0,00nahodilé příjmy-vratky, platby min. let

01803 600 000,00 0,00 0,00úroky z bankovních účtů

01802 18 980 000,00 0,00 0,00místní a správní poplatky

01801 377 000 000,00 0,00 0,00daňové příjmy

01008 0,00 2 340 000,00 0,00FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl.

01003 0,00 71 000 000,00 0,00TSM, PO - neinv. přísp. na provoz

01001 0,00 4 000 000,00 0,00daň z příjmu práv. osob placená obcí

01 KAP odbor ekonomický
Uz

MĚSTO LITOMĚŘICE 
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NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022

Příjmy Výdaje Financování

3 750 000,00
105 000,00

1 100 000,00
80 000,00

150 000,00
400 000,00

1 000 000,00
140 000,00

500 000,00
600 000,00

1 230 000,00
50 000,00

1 300 000,00

3 300 000,00

200 000,00
2 000 000,00

400 000,00
100 000,00
200 000,00

550 000,00
100 000,00
50 000,00

25 000,00
73 000,00
47 000,00

1 804 000,00
2 000,00

25 000,00
25 000,00

97 000,00
650 000,00

80 000,00
36 000,00

30 000,00
6 000,00

300 000,00
50 000,00

630 000,00
18 000 000,00

195 000 000,00
61 000 000,00
22 100 000,00
81 900 000,00

9 800 000,00
3 200 000,00
4 000 000,00

350 000,00

1 800 000,00
100 000,00

90 000,00

01.01.2022  energie (plyn, el., teplo,vodné, sráž. voda, pohonné 
hmoty, olej, mazadla) 

01.01.2022  myčka, servis.popl, Carnet, karty CCS, dál.známky

01.01.2022  opr. budov, výtahů, služeb. vozidel, DHDM
01.01.2022  opr.omítek sklepy 15/7 - výst.prostory
01.01.2022  balkon správní 
01.01.2022  Kalich - opravy, výstavní prostory

01.01.2022  DHDM (nábytek, lednice, kopírky malé)+zasedačka
01.01.2022  noviny, zákony, odborná literatura, CD

01.01.2022  úpr.dovr.traktu 15/7 + cyklobox
01.01.2022  matrika - rekonstrukce

01.01.2022  kancel.potřeby,spotřeb.mat., ND-služ.vozidla
01.01.2022  ochranné prostř., ubrusy, utěrky, ručníky

01.01.2022  hardware (nad 40 tis. Kč a do 40 tis. Kč)

01.01.2022  řešitel. servis, registr. domén, konzul., mapy, 
O365, GIS

01.01.2022  technologické centrum - provoz
01.01.2022  konsolidace ICT, rozšíření a implem. adresář. služeb

01.01.2022  ND k PC, spotřební mat., renovace tonerů, opravy 
01.01.2022  software s pořizovací cenou do 60 tis. Kč
01.01.2022  nájem kabelu UPC a ost.

01.01.2022  automobil 
01.01.2022  frankovací stroj
01.01.2022  výtah Mírové nám.15/7

01.01.2022  Hosp. a sociální rada Litoměřicka
01.01.2022  MAS (České středohoří)
01.01.2022  Národní síť Zdravých měst ČR

01.01.2022  Destinační ag. České středohoří - splátka půjčky
01.01.2022  Sdružení tajemníků

01.01.2022  Energy Cities + CIVINET
01.01.2022  Sdružení energet. manažerů měst a obcí

01.01.2022  Euroregion Labe
01.01.2022  Destinační agentura České středohoří 

01.01.2022  Svaz měst a obcí ČR
01.01.2022  SESO

01.01.2022  Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 
01.01.2022  Český institut interních auditorů

01.01.2022  poplatek z ubytovací kapacity
01.01.2022  správní poplatek 
01.01.2022  poplatek ze psů
01.01.2022  daň z hazardních her

01.01.2022  daň z přidané hodnoty
01.01.2022  daň z příjmů fyz. osob placená plátci
01.01.2022  daň z nemovitých věcí
01.01.2022  daň z příjmů právn. osob
01.01.2022  daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou
01.01.2022  daň z příjmů fyz. osob placená poplatníky
01.01.2022  daň z příjmů právn. osob za obce

01.01.2022  bankovní popl. za vedení účtu 

01.01.2022  FÚ - odvod DPH
01.01.2022  FÚ - daň z nemovitostí

01.01.2022  KODAP, ostatní daňová poradenství



03239 200 000,00 0,00 0,00Fotbalový klub Litoměřicko

03201 0,00 20 000,00 0,00různé výdaje na sport

03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče
Uz

Celkem KAP - 02 50 978 000,00 141 049 000,00 4 499 000,00odbor správní

2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 45 824 000,00 113 283 000,00 4 499 000,00

03403 0,00 330 000,00 0,00kulturní akce

02806 45 723 000,00 0,00 0,00příspěvek na výkon státní správy

02039 0,00 104 400 000,00 0,00prostředky na platy a zákonné pojistné

02037 101 000,00 4 600 000,00 4 499 000,00sociální fond - tvorba, příspěvky

02019 0,00 270 000,00 0,00fond starosty (občerstvení, dárky)

02018 0,00 2 183 000,00 0,00výdaje na vzdělávání

02008 0,00 1 500 000,00 0,00zaměstnanci úřadu - stravné

2000 odbor správní 5 154 000,00 27 766 000,00 0,00

02805 3 350 000,00 0,00 0,00správní poplatky a ostatní příjmy

02042 0,00 335 000,00 0,00svatební obřady

02035 0,00 1 850 000,00 0,00pojištění majetku města a jiné poj.

02023 0,00 7 170 000,00 0,00placené práce a služby

02020 0,00 3 855 000,00 0,00pohonné hmoty, energie a voda

MĚSTO LITOMĚŘICE 
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NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022

Příjmy Výdaje Financování

45 000,00
1 800 000,00
5 310 000,00
2 610 000,00
3 600 000,00

100 000,00
150 000,00

200 000,00

20 000,00

250 000,00
80 000,00

19 130 000,00
26 593 000,00

98 000 000,00

2 987 000,00
2 913 000,00

500 000,00

1 000,00
100 000,00

200 000,00

1 200 000,00
2 980 000,00

319 000,00

100 000,00
5 000,00

1 200 000,00
330 000,00
750 000,00
30 000,00

240 000,00
45 000,00

1 700 000,00

63 000,00

2 120 000,00

700 000,00
100 000,00

2 300 000,00
250 000,00

335 000,00

900 000,00
550 000,00
80 000,00

2 100 000,00

600 000,00
2 600 000,00

340 000,00

01.01.2022  Závod míru juniorů
01.01.2022  individuální dotace - fotbal
01.01.2022  individuální dotace - lední hokej
01.01.2022  individuální dotace - basketbal
01.01.2022  dotační program - celoroční činnost sportovní spolky
01.01.2022  talentovaná mládež, MS, handicap sport
01.01.2022  dotační program - Sport pro zdraví/sport pro všechny

01.01.2022  splátka půjčky

01.01.2022  příspěvek sportovcům

01.01.2022  mezinárodní vztahy
01.01.2022  Dominikánská bašta - expozice, Vinařské Litoměřice

01.01.2022  státní správa
01.01.2022  státní správa s rozšířenou působ.

01.01.2022  pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ 

01.01.2022  starosta, místostarostové
01.01.2022  radní a členové zastupitelstva

01.01.2022  povinné pojištění úrazové

01.01.2022  úroky na bank. účtu
01.01.2022  splátky půjček
01.01.2022  příspěvek na kulturní a sport. akce

01.01.2022  příděl - penzijní připojištění
01.01.2022  příděl - 3, % z hrubých mezd
01.01.2022  příděl ze zdrojů minulých let

01.01.2022  poskytnutí půjček
01.01.2022  bankovní poplatky

01.01.2022  penzijní připojištění
01.01.2022  výročí
01.01.2022  volnočasový
01.01.2022  jednorázová sociální výpomoc
01.01.2022  jednorázové penzijní připojištění 
01.01.2022  při narození dítěte

01.01.2022  stravné

01.01.2022  lékařská, preven. péče, Benchmarking

01.01.2022  semináře, kurzy, školení, Rentel, konference, 
strava, ubytování, parkovné

01.01.2022  příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost. 
příjmy

01.01.2022  Ploskovice - svatební obřady 
01.01.2022  správní poplatky, legalizace, vidimace 
01.01.2022  dotace od obcí - přestupky

01.01.2022  zámek Plos.-nájem, svateb. obřady,květiny,tiskopisy, 
ošatné

01.01.2022  telefony,internet,Jirásk.sady-wifi,2 lavičky
01.01.2022  pohřebné, kolky, soudní poplatky a ostatní výdaje
01.01.2022  výbory, komise - občerstvení
01.01.2022  poštovné, el. certifikáty, čas. razítka

01.01.2022  práv.zastoup.,revize,konzul.,CzechPoint,VŘ,MěN CP, 
01.01.2022  úklid.práce, stěhování,skartace, likvidátor
01.01.2022  inzerce,TV-rádia, ACHA,STK,posudky,BPPO,likv.,tisk 
cenin, spis.služba



03059 0,00 10 000,00 0,00podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj

03051 0,00 832 000,00 0,00neinv. přísp. PO na platy

03049 0,00 1 085 000,00 0,00neinv. přísp. PO na energie

03046 0,00 1 150 000,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz

3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 0,00 3 493 000,00 0,00

03059 0,00 10 000,00 0,00podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj

03051 0,00 1 023 000,00 0,00neinv. přísp. PO na platy

03049 0,00 1 450 000,00 0,00neinv. přísp. PO na energie

03046 0,00 1 010 000,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz

3325 ZŠ Masarykova Ltm., Svojsíkova 5, PO 0,00 2 940 000,00 0,00

03059 0,00 10 000,00 0,00podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj

03051 0,00 830 000,00 0,00neinv. přísp. PO na platy

03049 0,00 950 000,00 0,00neinv. přísp. PO na energie

03046 0,00 1 150 000,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz

3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 0,00 2 818 000,00 0,00

03059 0,00 10 000,00 0,00podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj

03051 0,00 758 000,00 0,00neinv. přísp. PO na platy

03049 0,00 1 000 000,00 0,00neinv. přísp. PO na energie

03046 0,00 1 050 000,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz

3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 0,00 3 392 000,00 0,00

03059 0,00 10 000,00 0,00podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj

03051 0,00 832 000,00 0,00neinv. přísp. PO na platy

03049 0,00 1 350 000,00 0,00neinv. přísp. PO na energie

03046 0,00 1 200 000,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz

3317 MŠ Masarykova 30, PO 0,00 8 672 000,00 0,00

03059 0,00 10 000,00 0,00podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj

03051 0,00 2 412 000,00 0,00neinv. přísp. PO na platy

03049 0,00 3 300 000,00 0,00neinv. přísp. PO na energie

03046 0,00 2 950 000,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz

3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 378 000,00 938 000,00 0,00

09811 378 000,00 378 000,00 0,00MAS České středohoří-výzkum,vývoj,vzděl.

03034 0,00 560 000,00 0,00společné provozní výdaje a příspěvky

3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0,00 36 850 000,00 0,00

03051 0,00 19 550 000,00 0,00neinv. přísp. PO na platy

03049 0,00 14 300 000,00 0,00neinv. přísp. PO na energie

03046 0,00 3 000 000,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz

3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 200 000,00 13 685 000,00 0,00

03241 0,00 13 665 000,00 0,00dot. na činn. a investice sport. odd.
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01.01.2022  přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ

01.01.2022  dotace dětským spol. organizacím
01.01.2022  dotační program - oblast volného času dětí  

01.01.2022  Lingua Universal-podpora proj.vzdělávání pro 
udrž.rozvoj

01.01.2022  SEVER - podpora proj. vzdělávání pro udrž.rozvoj
01.01.2022  SPRM - test žáků 5. a 9. tříd
01.01.2022  NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž
01.01.2022  náklady na regionální školství
01.01.2022  GJJ - dotace na přípravu v "Dějepisné soutěži"
01.01.2022  ČSCH Žitenice - dotace na edukativní projekt

01.01.2022  MTB České středohoří



03300 0,00 600 000,00 0,00ZŠ a MŠ

3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 1 815 000,00 16 690 000,00 0,00

03810 0,00 1 200 000,00 0,00MKZ - Vinobraní

03802 1 815 000,00 0,00 0,00nebytové prostory - nájemné

03058 0,00 300 000,00 0,00neinv. přísp.na festival klasické hudby

03056 0,00 200 000,00 0,00neinv. přísp. na kulturní akce, PO

03055 0,00 200 000,00 0,00neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu

03051 0,00 7 290 000,00 0,00neinv. přísp. PO na platy

03049 0,00 3 000 000,00 0,00neinv. přísp. PO na energie

03046 0,00 4 500 000,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz

3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 0,00 7 555 000,00 0,00

03065 0,00 25 000,00 0,00Máchovou stopou

03064 0,00 30 000,00 0,00Města čtou

03051 0,00 5 555 000,00 0,00neinv. přísp. PO na platy

03049 0,00 445 000,00 0,00neinv. přísp. PO na energie

03046 0,00 1 500 000,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz

3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 20 000,00 2 649 000,00 0,00

03801 20 000,00 0,00 0,00správní popl. , pokuty, poj. náhr.

03404 0,00 604 000,00 0,00pronájmy, opr. a rek. kultur. památek

03403 0,00 140 000,00 0,00kulturní akce

03401 0,00 1 905 000,00 0,00dot. kultur. org. vč. staveb. akce

3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 264 000,00 4 000 000,00 0,00

03808 264 000,00 0,00 0,00přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO

03052 0,00 4 000 000,00 0,00neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ

3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0,00 1 199 000,00 0,00

03063 0,00 10 000,00 0,00Zahrada orchestrů

03062 0,00 20 000,00 0,00Symfonický koncert

03059 0,00 10 000,00 0,00podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj

03049 0,00 750 000,00 0,00neinv. přísp. PO na energie

03046 0,00 409 000,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz

3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 0,00 3 067 000,00 0,00

03059 0,00 10 000,00 0,00podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj

03051 0,00 832 000,00 0,00neinv. přísp. PO na platy

03049 0,00 1 200 000,00 0,00neinv. přísp. PO na energie

03046 0,00 1 025 000,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz

3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 0,00 3 077 000,00 0,00
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01.01.2022  rekonstrukce elektrorozvodů II.

01.01.2022  ZŠ, MŠ - oprava střech
01.01.2022  ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus

01.01.2022  pronájem divadel. prostor (smlouva)
01.01.2022  Městská památková rezervace - podíl města
01.01.2022  dot.progr.-reklama a označ.provozov.MPR a ochr.pásmo
01.01.2022  fotodokumentace a archivace kulturních památek

01.01.2022  smlouva s kronikářem
01.01.2022  Den evropského dědictví
01.01.2022  vítání občánků, zlaté svatby

01.01.2022  dotační program - oblast kultury
01.01.2022  Sborové dny - pěvecké soubory

01.01.2022  Kinoklub Ostrov - filmový festival
01.01.2022  Severočeská státní filharmonie Teplice

01.01.2022  dot.progr.-celoroční činnost subjektů v obl.kultury
01.01.2022  Hasičské slavnosti na Mírovém náměstí



4000 odbor správy nemovitého majetku města 4 739 000,00 6 121 000,00 0,00

08223 1 574 000,00 0,00 0,00Kasárna pod Radobýlem

08220 600 000,00 0,00 0,00Pivovar Litoměřice

04806 0,00 1 850 000,00 0,00opravy a investiční akce

04802 1 270 000,00 0,00 0,00prodej pozemků a nemovitostí

04801 1 295 000,00 201 000,00 0,00nájemné z nemovitostí + ostatní

04205 0,00 700 000,00 0,00Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha

04202 0,00 1 000 000,00 0,00nákup pozemků a nemovitostí

04201 0,00 2 370 000,00 0,00odhady nemovitostí, právníci, výpisy

04 KAP odbor správy nemovitého majetku města
Uz

Celkem KAP - 03 2 677 000,00 144 753 000,00 0,00odbor škol., kult., sportu a pam. péče

3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0,00 4 783 000,00 0,00

03060 0,00 70 000,00 0,00kurzy počítač. gramotnosti pro seniory

03059 0,00 10 000,00 0,00podpora proj. vzděl. pro udržitel.rozvoj

03051 0,00 2 598 000,00 0,00neinv. přísp. PO na platy

03049 0,00 500 000,00 0,00neinv. přísp. PO na energie

03046 0,00 1 605 000,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz

3515 Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 0,00 21 880 000,00 0,00

17969 0,00 18 358 000,00 0,00integrovaný regionální OP-EU-INV

17968 0,00 1 080 000,00 0,00integrovaný regionální OP-SR-INV

17016 0,00 240 000,00 0,00integrovaný regionální OP-EU-NIV

17015 0,00 14 000,00 0,00integrovaný regionální OP-SR-NIV

03006 0,00 2 188 000,00 0,00Revit. objektu Staré Radnice, č.p.171-VZ

3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce 0,00 7 065 000,00 0,00

03339 0,00 500 000,00 0,00ZUŠ Litoměřice, Masarykova 621/46, PO

03328 0,00 1 500 000,00 0,00ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO

03326 0,00 3 000 000,00 0,00ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO

03317 0,00 765 000,00 0,00MŠ Litoměřice, Ladova 431/3

03305 0,00 700 000,00 0,00MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710
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01.01.2022  Kasrána pod Radobýlem - nájemné TSM

01.01.2022  provoz minipivovaru - nájemné

01.01.2022  Pivovar - statické zajištěni šachty
01.01.2022  ul. Dlouhá - rekonstrukce bytu č. 49

01.01.2022  prodej pozemků dle předložených žádostí
01.01.2022  prodej bytů
01.01.2022  prodej hrobových příslušenství

01.01.2022  Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné

01.01.2022  nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD)
01.01.2022  věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR)
01.01.2022  Pozemkový fond - nájem

01.01.2022  věcná břemena

01.01.2022  zahrádky +  ČSZ
01.01.2022  pozemky pod garážemi
01.01.2022  ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa 

01.01.2022  vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN

01.01.2022  nákup pozemků pod komun. od fyz. osob. a organizací

01.01.2022  kolky, soudní popl. 
01.01.2022  neinvestiční výdaje - podloubí + srážková voda

01.01.2022  odhady a geometrické plány
01.01.2022  zpracování průkazů ener. náročnosti budov (PENB)
01.01.2022  energetický audit

01.01.2022  drobné opravy (oplocení, zdi+kácení)

01.01.2022  Revit.obj.Stará Radnice č.p. 171 - VZ inv.
01.01.2022  Revit.objektu Stará Radnice č.p. 171 - VZ neinv.

01.01.2022  PD VUUS pro ZUŠ aktualizace 1.NP
01.01.2022  oprava stoupaček Masarykova 44

01.01.2022  výměna ležatých rozvodů vody

01.01.2022  oprava plochy školní tělocvičny
01.01.2022  rozšíření soc.zařízení - objekt tělocvična
01.01.2022  oprava povrchu školního hřiště / osvětlení

01.01.2022  oprava střechy v celé ploše

01.01.2022  oprava rozvodů wc, umývárny děti



5000 odbor životního prostředí 7 030 000,00 50 533 000,00 11 900 000,00

22008 4 000 000,00 15 900 000,00 11 900 000,00Příspěvky obcím podle atomového zákona

05809 130 000,00 3 300 000,00 0,00Sběrový dvůr, ul. Nerudova

05804 2 500 000,00 0,00 0,00příspěvek na třídění sběru odpadu

05803 400 000,00 0,00 0,00místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm.

05016 0,00 25 000,00 0,00projekty, kolky, poplatky

05005 0,00 197 000,00 0,00popl. za vynětí ZPF - skládka Třeboutice

05004 0,00 245 000,00 0,00státní správa

05003 0,00 1 400 000,00 0,00ekologické služby (psi, deratizace)

05002 0,00 536 000,00 0,00příspěvky a ekologická výchova

05001 0,00 28 930 000,00 0,00nakládání s odpady

05 KAP odbor životního prostředí
Uz

Celkem KAP - 04 6 989 000,00 8 843 000,00 0,00odbor správy nemovitého majetku města

4400 odd. lesního hospodářství (OLH) 2 250 000,00 2 722 000,00 0,00

04803 2 250 000,00 0,00 0,00prodej dřeva, myslivost, nájemné

04401 0,00 2 722 000,00 0,00provozní a ostatní neinv. a inv. náklady
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01.01.2022  prořezy stromů - výškové práce
01.01.2022  výsadba dřevin a květin
01.01.2022  pasport zeleně - doplnění, aktualizace

01.01.2022  Mostná hora
01.01.2022  Park V. Havla - rekonstrukce závlah

01.01.2022  nádrže na dešťovou vodu
01.01.2022  příspěvek na ekologickou výchovu žáků

01.01.2022  dot.program - přísp.- solární ohřev TUV - občané
01.01.2022  příspěvek na změnu vytápění občané

01.01.2022  operativní leasing elektromobily

01.01.2022  ZŠ ul. Havlíčkova - výměna osvětlení - IV. etapa
01.01.2022  ZŠ ul. Ladova - výměna osvětlení - III. etapa

01.01.2022  kompostéry

01.01.2022  ul. Na Valech - závlahy, výsadba dřevin
01.01.2022  Střelecký ostrov - výsadby prořezy

01.01.2022  Centrum Srdíčko - havárie - vodovodní potrubí
01.01.2022  podzemní kontejnery
01.01.2022  ZŠ U Stadionu - rekonstrukce rozvodů tepla I.
01.01.2022  SDO Na Kocandě
01.01.2022  ul. Na Valech - mlžící stožár
01.01.2022  Pokratice - rekonstrukce rybníku 
01.01.2022  čerpačka Labe
01.01.2022  dot.program-přísp.na solár.ohřev TUV-podnikatelé

01.01.2022  správní poplatky
01.01.2022  ovzduší, zeleň, odpady
01.01.2022  odvody za odnětí ze ZPF

01.01.2022  platby za psy v psím útulku
01.01.2022  deratizace + odchyt holubů, úklid uhynulých zvířat
01.01.2022  výběrové řízení - psí útulek

01.01.2022  Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata

01.01.2022  Obec Hlinná - Slavnosti pastvin
01.01.2022  členský příspěvek na SONO
01.01.2022  monitorovací síť ovzduší - provoz

01.01.2022  platby za svoz TDO za město
01.01.2022  uložení odpadu (SONO ÚPOHLAVY)

01.01.2022  platby za svoz nebezpečných odpadů
01.01.2022  likvidace černých skládek
01.01.2022  nákup kontejnerů na separovaný odpad
01.01.2022  kontejnerová stání - opravy

01.01.2022  platby za svoz separovaného odpadu
01.01.2022  svoz bioodpadu

01.01.2022  myslivost
01.01.2022  prodej dřevní hmoty

01.01.2022  oprava a údržba (revize, údržba hájovny)
01.01.2022  školení způsobilosti
01.01.2022  nájemné za pozemky

01.01.2022  práce v lese, nájemné Varhošť, revize, popl. za 
rozhl. přijímač

01.01.2022  pohonné hmoty, maziva a zák. poj.
01.01.2022  energie
01.01.2022  členské příspěvky + škody zvěří
01.01.2022  knihy, tisk, předplatné časopisů
01.01.2022  služ. bank. ústavů, pojištění vozidel
01.01.2022  dálniční známka

01.01.2022  materiál (kancel.potř., ND k vozidlu, sazenice, 
nářadí, zdrav. mat)

01.01.2022  ochranné pomůcky, výstroj ved. OLH



Celkem KAP - 06 15 649 000,00 35 939 000,00 0,00odbor sociálních věcí a zdravotnictví

6400 podpora sociálních služeb 0,00 7 000 000,00 0,00

06043 0,00 7 000 000,00 0,00dot.progr.-podpora soc.služeb a ost.výd.

6380 Klub důchodců + zdravotně postižení 0,00 110 000,00 0,00

06016 0,00 110 000,00 0,00neinvestiční výdaje

6375 Diecézní charita 0,00 200 000,00 0,00

06037 0,00 150 000,00 0,00dobrovolnické centrum

06031 0,00 50 000,00 0,00šatník

6300 odbor SVaZ, sociální věci 15 649 000,00 18 929 000,00 0,00

13015 2 431 000,00 2 431 000,00 0,00účel.dot.-přísp. na výkon sociální práce

13011 10 552 000,00 10 552 000,00 0,00účel.dot. - sociál. práv. ochr. dětí

13010 2 336 000,00 2 336 000,00 0,00státní přísp. na výkon pěstounské péče

06801 330 000,00 0,00 0,00příjmy z činnosti sociálního odboru

06042 0,00 200 000,00 0,00Fond ohrožených dětí Klokánek

06018 0,00 670 000,00 0,00komunitní plán

06015 0,00 550 000,00 0,00prevence kriminality

06012 0,00 50 000,00 0,00náhradní rodinná péče a pěstounská péče

06009 0,00 1 000 000,00 0,00 investiční výdaje a větší opravy

06008 0,00 320 000,00 0,00provoz služebního vozidla odboru SVaZ

06005 0,00 300 000,00 0,00dot.progr.-podp.soc.a zdrav.akt.-občané

06003 0,00 520 000,00 0,00důchodci + zdravotně postižení

6156 Centrum SRDÍČKO Litoměřice, ul.Revoluční 0,00 9 700 000,00 0,00

06024 0,00 320 000,00 0,00neinv. přísp. PO na provoz

06023 0,00 8 710 000,00 0,00neinv. přísp. PO na platy

06022 0,00 670 000,00 0,00neinv. přísp. PO na energie

06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Uz

Celkem KAP - 05 7 030 000,00 54 383 000,00 11 900 000,00odbor životního prostředí

5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 0,00 3 850 000,00 0,00

05202 0,00 3 850 000,00 0,00městská zeleň - údržba
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Příjmy Výdaje Financování

330 000,00

50 000,00
100 000,00

80 000,00
40 000,00

400 000,00

1 000 000,00

520 000,00

300 000,00
20 000,00

130 000,00
250 000,00
200 000,00

1 200 000,00
300 000,00

01.01.2022  umístění v DPS a ostatní příjmy

01.01.2022  rozvojová spolupráce se ZŠ Ndere Keňa
01.01.2022  zdravé město

01.01.2022  podpora fair trade
01.01.2022  dotační program - podpora fairtradových aktivit

01.01.2022  komunitní plánování

01.01.2022  Domov seniorů - oprava budovy

01.01.2022  Dny zdraví, gratulace, přednášky, besídky, vánoční 
svátky ,vzděl.seniorů

01.01.2022  projekty
01.01.2022  vánoční strom
01.01.2022  závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám. 
01.01.2022  Hvězdárna - park
01.01.2022  Domov důchodců v Ltm. - park
01.01.2022  Jiráskovy sady 
01.01.2022  zeleň ve městě - drobné úpravy a opravy



08807 350 000,00 0,00 0,00TSM - ostat. nedaň. příjmy

8202 automatické park. zař. pro kola v Ltm. 30 000,00 300 000,00 0,00

08218 30 000,00 300 000,00 0,00automatické park. zařízení pro kola

8200 odbor ÚR, realizace staveb 200 000,00 26 640 000,00 0,00

08258 0,00 2 500 000,00 0,00havarijní fond

08257 0,00 2 690 000,00 0,00ostatní rekonstrukce a modernizace

08233 0,00 12 650 000,00 0,00ostatní menší opravy a investiční akce

08213 0,00 100 000,00 0,00recyklovaný materiál

08211 200 000,00 8 700 000,00 0,00ostatní větší opravy a investiční akce

8100 odbor ÚR, příprava staveb 0,00 7 918 000,00 0,00

08002 0,00 6 118 000,00 0,00projektové dokumentace

08001 0,00 1 800 000,00 0,00provozní výdaje a inženýrská činnost

8000 odbor územního rozvoje 128 000,00 0,00 0,00

08801 128 000,00 0,00 0,00místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy

08 KAP odbor územního rozvoje
Uz

Celkem KAP - 07 1 300 000,00 50 000,00 0,00odbor - stavební úřad

7000 odbor - stavební úřad 1 300 000,00 50 000,00 0,00

07802 1 300 000,00 0,00 0,00správní poplatky a ostatní příjmy

07001 0,00 50 000,00 0,00PD, stat. znalecké posudky, kopírování

07 KAP odbor - stavební úřad
Uz

MĚSTO LITOMĚŘICE 
8Strana

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022
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90 000,00
260 000,00

60 000,00
400 000,00
50 000,00

450 000,00
350 000,00

450 000,00
150 000,00
200 000,00

300 000,00
200 000,00
80 000,00

200 000,00
400 000,00
550 000,00
650 000,00

5 000 000,00
300 000,00

200 000,00
500 000,00
300 000,00
450 000,00
500 000,00

1 000 000,00
400 000,00

600 000,00
1 600 000,00

700 000,00
1 000 000,00

200 000,00
7 000 000,00

250 000,00
250 000,00
30 000,00

5 588 000,00

1 500 000,00
240 000,00
25 000,00
30 000,00

5 000,00

121 000,00
7 000,00

01.01.2022  hřbitov - nájem
01.01.2022  tržby za provoz veřejných WC

01.01.2022  ochranné nátěry a opravy ochranných nátěrů
01.01.2022  opravy mostů a lávek
01.01.2022  informační systém

01.01.2022  nákup městského mobiliáře
01.01.2022  Mostná hora - obnova a doplnění mobiliáře

01.01.2022  městská dešťová kanalizace - opravy a nové
01.01.2022  sídliště - strojové čištění dešťové kanalizace
01.01.2022  dešťové vpusti - výměna při CO povrchů vozovek (TSM)

01.01.2022  věž, kostely, kašny, hodiny, energie - provoz
01.01.2022  dětská hřiště - revize EU
01.01.2022  mostní prohlídky

01.01.2022  BESIP - osvětlení přechodů 
01.01.2022  Cihelna - nové VO od Luny k zastávce ČD
01.01.2022  dětská hřiště - dopadové plochy + oplocení
01.01.2022  U Katovny - nový chodník

01.01.2022  údržba a opr.míst.kom.,dopr.značení a jiné činn.
01.01.2022  ul. Na Vinici - oprava opěrných zdí

01.01.2022  bezbariérové přístupy
01.01.2022  sídliště - opravy chodníků + parkování
01.01.2022  Mostná hora - oprava přístupového chodníku
01.01.2022  Votočkova - oprava chodníku
01.01.2022  chodníky u panelových domů + vyšlapané chodníky
01.01.2022  oprava hradebního zdiva
01.01.2022  Labská - nový chodník

01.01.2022  dětská hřiště - vybavení
01.01.2022  skate park, stavební úpravy hřiště

01.01.2022  městský hřbitov
01.01.2022  Kasárna pod Radobýlem - stavební úpravy objektů
01.01.2022  finanční podíl na vybudování infrastruktury
01.01.2022  Jarní x Trnková - nová komunikace

01.01.2022  územní studie - ostatní
01.01.2022  změny územně plánovací dokumentace
01.01.2022  územně analytické podklady

01.01.2022  projektové dokumentace

01.01.2022  inženýrská činnost
01.01.2022  činnost městského architekta
01.01.2022  vícetisky, kopírovací práce
01.01.2022  studentské práce

01.01.2022  odborná literatura

01.01.2022  Zahrada Čech s.r.o. - Telefónica O2 ČR - pronájem   
01.01.2022  nájemné za plynárenské zařízení



02201 0,00 920 000,00 0,00mediální propagace města

22 KAP odbor komunikace, marketingu a CR
Uz

Celkem KAP - 21 3 000 000,00 4 328 000,00 0,00útvar PROLIDI

2101 realizace projektu LOKAL 3 000 000,00 3 158 000,00 0,00

13013 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00OZP - projekt LOKAL

02102 0,00 158 000,00 0,00OPZ - projekt LOKAL - VZ

2100 útvar PROLIDI 0,00 1 170 000,00 0,00

09102 0,00 620 000,00 0,00Zdravé město Litoměřice

09101 0,00 200 000,00 0,00dotační program Zdravé město Litoměřice

08004 0,00 200 000,00 0,00participativní rozpočet

02106 0,00 150 000,00 0,00strategické řízení

21 KAP útvar PROLIDI
Uz

Celkem KAP - 09 1 520 000,00 25 986 000,00 0,00městská policie

9000 městská policie 1 520 000,00 25 986 000,00 0,00

09803 1 520 000,00 0,00 0,00PCO a ost. nedaň. příjmy

09018 0,00 22 400 000,00 0,00prostředky na platy a zákonné pojistné

09001 0,00 2 986 000,00 0,00provozní a ostatní neinvestiční náklady

08804 0,00 100 000,00 0,00parkovací automaty

06015 0,00 500 000,00 0,00prevence kriminality

09 KAP městská policie
Uz

Celkem KAP - 08 2 208 000,00 41 868 000,00 0,00odbor územního rozvoje

8400 odbor ÚR , místní komunikace 1 500 000,00 7 010 000,00 0,00

08811 500 000,00 0,00 0,00odtahy vozidel, vraků a opuštěných voz.

08801 1 000 000,00 0,00 0,00místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy

08403 0,00 1 010 000,00 0,00ostatní služby (mimo TSM)

08402 0,00 4 500 000,00 0,00el. energie veřej. osvětlení města

08101 0,00 1 500 000,00 0,00oprava povrchu chodníku po pokládce sítí

8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 350 000,00 0,00 0,00
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260 000,00
450 000,00

40 000,00

60 000,00
570 000,00
290 000,00

520 000,00
1 000 000,00

400 000,00
30 000,00

250 000,00

450 000,00
240 000,00
450 000,00
31 000,00

150 000,00
300 000,00
90 000,00

150 000,00
25 000,00

40 000,00
380 000,00

1 000 000,00

10 000,00
1 000 000,00

01.01.2022  veletrhy, grafika, vnitřní věci
01.01.2022  marketing

01.01.2022  semináře, vzdělání

01.01.2022  monitoring tisku
01.01.2022  regionální televize, mobilní rozhlas
01.01.2022  Radniční zpravodaj, výroční zpráva

01.01.2022  pult centrální ochrany
01.01.2022  ostatní nedaňové příjmy

01.01.2022  opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.)
01.01.2022  dálniční známky, kmitočty, kolky

01.01.2022  všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC 
mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu)

01.01.2022  energie (elektřina, plyn, voda) 
01.01.2022  výstroj (uniformy)
01.01.2022  DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení)
01.01.2022  služby peněžních a poštovních ústavů
01.01.2022  programové vybavení
01.01.2022  pohonné hmoty
01.01.2022  telefony, datové služby
01.01.2022  služby zpracování dat
01.01.2022  pronájem střelnice, plošiny

01.01.2022  školení, vzdělávání (knihy), prolongační kurz 
(cestovné stravné) 

01.01.2022  STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování

01.01.2022  poplatek za užívání veřejného prostranství

01.01.2022  odtahy a likvidace vraků
01.01.2022  úklid města



Celkem KAP - 91 0,00 7 300 000,00 0,00org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE

9100 org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE 0,00 7 300 000,00 0,00

09120 0,00 7 000 000,00 0,00energ. služba se zaručen. výsl. (EPC)

09103 0,00 300 000,00 0,00příprava a realizace projektů

91 KAP org. složka SMART CITY LITOMĚŘICE
Uz

Celkem KAP - 85 23 700 000,00 13 600 000,00 0,00odbor dopravy a silničního hospodářství

8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 23 700 000,00 13 600 000,00 0,00

08805 1 600 000,00 0,00 0,00parkovací karty

08804 12 000 000,00 140 000,00 0,00parkovací automaty

08801 10 100 000,00 0,00 0,00místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy

08503 0,00 12 600 000,00 0,00městská hromadná doprava

08501 0,00 860 000,00 0,00dopravní značení - změny a údržba

85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství
Uz

Celkem KAP - 24 700 000,00 0,00 0,00odbor - obecní živnostenský úřad

2400 odbor - obecní živnostenský úřad 700 000,00 0,00 0,00

02805 700 000,00 0,00 0,00správní poplatky a ostatní příjmy

24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad
Uz

Celkem KAP - 23 30 000,00 1 146 000,00 0,00útvar obrany a krizového řízení

2300 útvar obrany a krizového řízení 30 000,00 1 146 000,00 0,00

02309 0,00 192 000,00 0,00ostatní osobní výdaje

02301 30 000,00 954 000,00 0,00protipožární ochrana - provozní výdaje

23 KAP útvar obrany a krizového řízení
Uz

Celkem KAP - 22 1 000 000,00 4 520 000,00 0,00odbor komunikace, marketingu a CR

2200 Odbor komunikace, marketingu a CR 1 000 000,00 4 520 000,00 0,00

02801 1 000 000,00 0,00 0,00informační centrum

02203 0,00 1 150 000,00 0,00informační centrum

02202 0,00 2 450 000,00 0,00marketing
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140 000,00

3 300 000,00
300 000,00

6 500 000,00

700 000,00
100 000,00
60 000,00

192 000,00

25 000,00
25 000,00

15 000,00
15 000,00

150 000,00
292 000,00
115 000,00

95 000,00
12 000,00

30 000,00
55 000,00
85 000,00
70 000,00

200 000,00
800 000,00

150 000,00
200 000,00

800 000,00

850 000,00
850 000,00

01.01.2022  platba za služby (ClickPark s.r.o)

01.01.2022  ostatní nedaň. příjmy
01.01.2022  ZOZ - řidičské oprávnění
01.01.2022  správní poplatky

01.01.2022  údržba svislého a vodorovného dopravního značení
01.01.2022  znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, apod. 
01.01.2022  studie a PD dopr. značení, park. automaty - servis

01.01.2022  úklid hasič. zbrojnice, refundace, údržba has. 
techniky

01.01.2022  monitorovací zpráva - projekt cisterna
01.01.2022  revize,el.nářadí,doména,web.stránky, lékař, 
emise,TK, škol.

01.01.2022  Obec Miřejovice - spol. jednotka PO
01.01.2022  Obec Mlékojedy - spol. jednotka PO

01.01.2022  příprava na krizové situace
01.01.2022  energie, pohonné hmoty, oleje
01.01.2022  opravy a údržba vozidel a objektu (oprava)

01.01.2022  spotřební materiál , hadice, savice, ND, auta
01.01.2022  garáže - kasárna - náklady za užívání

01.01.2022  Obec Miřejovice a Mlékojedy - spol. jednotka PO
01.01.2022  DHDM
01.01.2022  výstroj a výzbroj 
01.01.2022  pojištění požárních vozidel

01.01.2022  průvodcovská činnost
01.01.2022  prodej zboží - propagace města

01.01.2022  propagační materiály pro město
01.01.2022  publikace o městě Litoměřice

01.01.2022  nákup zboží do informačního centra

01.01.2022  fotopoint
01.01.2022  orientační systém



Celkem 529 731 000,00 561 105 000,00 31 374 000,00
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Tab. č. 1

Návrh rozpočtu na r. 2022 - PŘÍJMY dle rozpočtové skladby (položky)   
(údaje v Kč)

Návrh rozpočtu

111 74 000 000,00

112 85 900 000,00

121 Obecné daně ze zboží a služeb (DPH) 195 000 000,00

133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 50 000,00

134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 18 180 000,00

135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 300 000,00

136 10 815 000,00

138 18 000 000,00

151 22 100 000,00

424 345 000,00

Návrh rozpočtu

211 18 806 000,00

213 5 319 000,00

214 Výnosy z finančního majetku (úroky) 601 000,00

221 4 262 000,00

231 128 000,00

232 8 574 000,00

242 2 004 000,00

246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 100 000,00

39 794 000,00

Návrh rozpočtu
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 1 270 000,00

1 270 000,00

Návrh rozpočtu

411 Neinv. přijaté transfery od veřej. rozp. ústř. úrovně 64 042 000,00

412 Neinv. přijaté transfery od veřej. rozp. úzm. úrovně 280 000,00

64 322 000,00

529 731 000,00

C E L K E M 

TRANSFERY

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných spol. a subjektů

 DAŇOVÉ PŘÍJMY

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

C E L K E M 

Daně z příjmů fyzických osob

Daně z příjmů právnických osob

Správní poplatky

Daně z majetku

Daně a poplatky (oblast hazardních her)

C E L K E M  PŘÍJMY

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

C E L K E M 

Příjmy z vlastní činnosti

Příjmy z pronájmu majetku

Přijaté sankční platby

Ostatní nedaňové příjmy

C E L K E M 



Tab. č. 2

Návrh rozpočtu na r. 2022 - VÝDAJE dle rozpočtové skladby (položky)
(údaje v Kč)

501 101 441 000,00

502 Osobní platby za provedou práci 6 283 000,00

503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 35 196 000,00

504 Odměny za užití duševního vlastnictví 17 000,00

512 7 000,00

513 9 919 000,00

514 560 000,00

515 Nákup vody, paliv a energie 10 235 000,00

516 82 570 000,00

517 26 151 000,00

519 Výdaje související s neinv. nákupy, přísp., náhrady a věcné dary  13 203 000,00

521 Neinv. transfery podnikatelským subjektům 514 000,00

522 Neinv. transfery neziskovým a podob. org. 23 984 000,00

532 Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 353 000,00

533 Neinv. transfery příspěvkovým a podob. org. 179 804 000,00

536 Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům, daně, povinné platby 6 251 000,00

542 Náhrady placené obyvatelstvu 540 000,00

549 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu 3 774 000,00

566 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 100 000,00

581 Výdaje na náhrady nezpůsobenou újmu 510 000,00

590 802 000,00

502 214 000,00

611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 0,00

612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 57 691 000,00

613 1 000 000,00

690 Ostatní investiční výdaje 200 000,00

58 891 000,00

561 105 000,00

(součet za třídu 6)

(součet za třídu 5)

Úroky a ostatní finanční výdaje

Ostatní nákupy

Návrh rozpočtu

Pozemky

Návrh rozpočtuBĚŽNÉ VÝDAJE 

CELKEM VÝDAJE

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Platy

Ostatní neinvestiční výdaje

Nákup materiálu

Nákup služeb

Podlimitní věcná břemena



Tab. č. 3

Návrh rozpočtu na r. 2022 - FINANCOVÁNÍ dle rozpočtové skladby (položky)
(údaje v Kč)

Návrh rozpočtu

Saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 14 975 000,00

Sociální fond - příděl 4 499 000,00

Příspěvek obcím podle atomového zákona 11 900 000,00

31 374 000,00

FINANCOVÁNÍ

CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ



Tab. č. 4

Návrh rozpočtu na r. 2022 - PŘÍJMY dle rozpočtové skladby (paragrafy)
(údaje v Kč)

0 424 345 000,00

424 345 000,00

0 2 104 000

10 2 250 000,00

21 5 385 000,00

22 17 630 000,00

31 264 000,00

32 Výzkum školství a vzdělání (základní umělecké školy) 378 000,00

33 1 928 000,00

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 4 057 000,00

37 Ochrana životního prostředí 2 780 000,00

43 Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezpečení a polit. zaměst. 280 000,00

53 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 520 000,00

61 Státní moc, státní správa, územní samospráva, politické strany 517 000,00

63 631 000,00

64 70 000,00

39 794 000,00

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 1 270 000,00

1 270 000,00

0 64 322 000,00

64 322 000,00

529 731 000,00

DAŇOVÉ PŘÍJMY Návrh rozpočtu

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

C E L K E M 

Návrh rozpočtuNEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 

C E L K E M 

Doprava

Vzdělávání a školské služby

Ostatní činnosti

Kultura, církve a sdělovací prostředky

Finanční operace

CELKEM PŘÍJMY

C E L K E M 

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

C E L K E M 

TRANSFERY

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu



Tab. č. 5

Návrh rozpočtu na r. 2022 - VÝDAJE dle rozp. skladby (paragrafy)
(údaje v Kč)

10 4 149 000,00

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 5 619 000,00

22 25 668 000,00

23 1 451 000,00

31 Vzdělávání a školské služby 32 476 000,00

32 Výzkum školství a vzdělání (základní umělecké školy) 1 700 000,00

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 28 765 800,00

34 Tělovýchova a zájmová činnost 56 308 000,00

35 12 464 200,00

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 91 021 000,00

37 40 855 000,00

39 257 000,00

43 Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezpečení a polit. zaměst. 25 806 000,00

52 150 000,00

53 Bezpečnost a veřejný pořádek 25 386 000,00

55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 996 000,00

61 Státní moc, státní správa, územní samospráva, politické strany 140 947 000,00

63 8 065 000,00

64 130 000,00

502 214 000,00

10 0,00

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 6 046 000,00

22 7 950 000,00

23 100 000,00

31 Vzdělávání a školské služby 9 465 000,00

32 Výzkum školství a vzdělání (základní umělecké školy) 50 000,00

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 21 930 000,00

34 2 200 000,00

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3 300 000,00

37 Ochrana životního prostředí 6 150 000,00

53 Bezpečnost a veřejný pořádek 500 000,00

61 Státní moc, státní správa, územní samospráva, politické strany 1 200 000,00

58 891 000,00

561 105 000,00CELKEM VÝDAJE

Civilní připravenost na krizové stavy

Návrh rozpočtuKAPITÁLOVÉ VÝDAJE

(součet za třídu 5)

Zdravotnictví

Tělovýchova a zájmová činnost

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 

Finanční operace

Ochrana životního prostředí

(součet za třídu 6)

BĚŽNÉ VÝDAJE 

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 

Vodní hospodářství

Vodní hospodářství

Doprava

Návrh rozpočtu

Ostatní činnost související se službami pro obyvatelstvo

Ostatní činnosti

Doprava



Tab č. 6

(údaje v Kč)

č. účtu Název účtu

501000 Spotřeba materiálu 21 000,00

502000 Spotřeba energie 3 105 000,00

511100 Opravy a udržování bytů a nebytových prostor 11 730 000,00

511200 Příspěvky do fondu oprav společenství vlastníků 25 000,00

511400 Opravy a udržování kasárna Dukelských hrdinů 700 000,00

511500 Opravy a udržování kasárna Pod Radobýlem 900 000,00

511600 Opravy a udržování ostatní 4 000,00

511700 Opravy a udržování ostatní - Pobřežní 500 000,00

518000 Ostatní služby 462 000,00

521000 Mzdové náklady 2 940 000,00

524000 Zákonné sociální pojištění 985 000,00

549000 Jiné ostatní náklady 15 000,00

551000 Odpisy dlouhodobého majetku 4 170 000,00

556000 Tvorba a zúčtování opravných položek 50 000,00

557000 Odpis pohledávek 50 000,00

558000 Náklady z DDM 10 000,00

C e l k e m  n á k l a d y 25 667 000,00

602000 Tržby z prodeje služeb 100 000,00

603000 Výnosy z pronájmu - byty, nebytové prostory 18 412 000,00

603400 Výnosy z nájemného -  kasárna Dukelských  hrdinů 1 200 000,00

603600 Výnosy z nájemného - kasárna Pod Radobýlem 2 200 000,00

603700 Výnosy z nájemného - areál Pobřežní 300 000,00

641010 Poplatek z prodlení dlužného nájmu 100 000,00

649100 Mimořádný příjem 495 000,00

662000 Přijaté bankovní úroky 1 000,00

C e l k e m  v ý n o s y 22 808 000,00

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -2 859 000,00

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK po odečtu odpisů 1 311 000,00

Hospodářská činnost - úsek správy nemovitostí 

plán nákladů a výnosů na rok 2022



Tab. č. 7

(údaje v Kč)

č. akce název akce

101 revize elektro 50 000,00

102 revize plyn 40 000,00

103 hasící přístroje a hydranty 80 000,00

104 zařizovací předměty 350 000,00

105 bytová jádra 250 000,00

106 běžná údržba 3 250 000,00

107 havárie 450 000,00

108 projektové dokumentace 80 000,00

109 výměny kotlů 300 000,00

111 střechy 1 000 000,00

112 výtahy - oprava 100 000,00

113 fasády - oprava 700 000,00

114 Velká Krajská 47/7 - údržba objektu 30 000,00

115 ubytovna Želetice - údržba objektu 200 000,00

116 objekt vojenské ubytovací a stavební správy - údržba objektu 300 000,00

197 údržba škol 800 000,00

198 oprava a výměna oken 800 000,00

199 výměna rozvodů vody 200 000,00

201 obnova volných bytů 2 250 000,00

212 lékárna Mírové náměstí 38 - společné prostory 100 000,00

219 Šrejbr škola 400 000,00

celkem účet 511 100 11 730 000,00

1001 opravy a údržba kasárna Dukelských hrdinů 700 000,00

celkem účet 511 400 700 000,00

1002 opravy a údržba kasárna Pod Radobýlem 900 000,00

celkem účet 511 500 900 000,00

1003 opravy a údržba areál Pobřežní 500 000,00

celkem účet 511 700 500 000,00

celkem 13 830 000,00

Hospodářská činnost - úsek správy nemovitostí 

rozpis oprav na rok 2022



Běžné Kapitálové

412 950 412 950 14 975 427 925 1 77 340 77 340

5 005 45 973 50 978 4 499 55 477 2 141 049 140 049 1 000

2 677 2 677 2 677 3 144 753 115 808 28 945

5 719 1 270 6 989 6 989 4 8 843 6 643 2 200

7 030 7 030 11 900 18 930 5 54 383 45 333 9 050

330 15 319 15 649 15 649 6 35 939 35 939

1 300 1 300 1 300 7 50 50

2 208 2 208 2 208 8 41 868 30 718 11 150

1 520 1 520 1 520 9 25 986 25 386 600

3 000 3 000 3 000 21 4 328 4 128 200

1 000 1 000 1 000 22 4 520 4 520

30 30 30 23 1 146 1 146

700 700 700 24 0

23 700 23 700 23 700 85 13 600 13 600

0 0 91 7 300 1 554 5 746

464 139 1 270 64 322 0 529 731 31 374 561 105 561 105 502 214 58 891

celkové parametry rozpočtu v tis. Kč: 
PŘÍJMY: 529 731
VÝDAJE: 561 105 z toho přesuny výdajů z roku 2021 do roku 2022 ve výši 10 050 tis. Kč 
FINANCOVÁNÍ (rozdíl PŘÍJMY - VÝDAJE, tj. SALDO ROZPOČTU - SCHODEK): 31 374 schodek rozpočtu pokryt takto:
mimořádná dotace SURAO z minulých let 11 900 z vlastních zdrojů města z minulých let 19 474 (14 975 + 4 499)

běžný rozpočet:
běžné příjmy + běžné dotace: 528 461
běžné výdaje: 502 214
rozdíl běžné příjmy - běžné výdaje: 26 247

kapitálový rozpočet:
kapitálové příjmy + kapitálové dotace: 1 270
kapitálové výdaje: 58 891
rozdíl kapitálové příjmy - kapitálové výdaje: -57 621

celkem běžný + kapitálový rozpočet - SALDO ROZPOČTU CELKEM:  + 26 247 tis. Kč - 57 621 tis. Kč =  - 31 374 tis. Kč

R E K A P I T U L A C E   N Á V R H U   R O Z P O Č T U   N A   R O K   2022  (tis. Kč)

ODBORY, ODDĚLENÍ, ORG. SLOŽKY

V Ý D A J E 

Běžné Kapitálové

P Ř Í J M Y (P)

celkem

EKONOMICKÝ

Běžné Kapitálové
D o t a c e

Kapitolacelkem FINANCOVÁNÍ (F) P + F

STAVEBNÍ ÚŘAD

SPRÁVNÍ 

ŠKOLSTVÍ, KULTURY, SPORTU A PAM. PÉČE

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

SPRÁVY NEMOVITÉHO MAJETKU MĚSTA

SMART CITY LITOMĚŘICE

ÚZEMNÍ ROZVOJ

OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

ÚTVAR OBRANY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

CELKEM

DOPRAVY A SILN. HOSPODÁŘSTVÍ

KOMUNIKACE, MARKETINGU A CEST. RUCHU

PROLIDI

MĚSTSKÁ POLICIE
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Podkladový materiál pro 7. jednání ZM dne 9. 12. 2021

Číslo bodu: 8

Název bodu: Akční plán ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok
2022

Zodpovídá: Veronika Šturalová
Zpracoval/a/i: Veronika Šturalová
Konzultoval/a (s
kým): Zalabáková Iveta

Důvodová zpráva:

předložený akční plán představuje akce, které město Litoměřice hodlá realizovat v roce 2022
podle fáze projektové připravenosti jednotlivých akcí – od toho odvislý okamžik promítnutí do
výdajů rozpočtu roku 2022 – tj. z toho důvodu v tabulce uvedeny 2 sloupce (návrh rozpočtu
2022 – tj. akce ji již zahrnuta v rozpočtu schvalovaném na jednání ZM 9/12 a sloupec
rozpočtové opatření 2022 – tj. tyto akce budou do rozpočtu roku 2022 doplňovány postupně po
dodání potřebných podkladů odbory, resp. po vysoutěžení konkrétních akcí, přičemž některé
z těchto akcí budou zase částečně přecházet do dalšího roku, případně do dalších let)
v tomto duchu probíhala i jednání FV s příslušnými odbory při tvorbě návrhu rozpočtu na rok
2022
Akční plán byl připraven a sestaven Strategickým týmem města Litoměřice. 
Akční plán je přílohou tohoto návrhu. 

Návrh Usnesení:

usnesení č. ../7/2021

ZM schvaluje Akční plán ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2022 (viz příloha orig.
zápisu).

Příloha č. 1: Akcni_plan_2022.pdf

V Litoměřicích 02.12.2021

Předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč



 

 

Akč ní  plá n ke Strátegičke mu plá nu 
rozvoje me stá Litome r iče 

Rozpoč tový  rok 2022 

Akční plán 2022 je již tradičním dokumentem informujícím o projektech, investicích a podpoře aktivit, 

které budou v roce 2022 realizovány.  

 Akční plán především: 

➢ zajišťuje, že rozvojové aktivity respektují finanční možnosti města 

➢ přispívá ke zvýšení důvěryhodnosti – ukazuje, jaké jsou záměry a jak, kdy a za kolik 

budou realizovány 

➢ přispívá k efektivnosti řízení a snižuje plýtvání omezenými zdroji v dlouhodobém 

horizontu 

➢ přispívá k vyrovnanému rozvíjení všech klíčových rozvojových oblastí  

1. Co je a k čemu slouží Akční plán 
Akční plán je jedním z klíčových strategických dokumentů, který navazuje a konkretizuje schválený 
Strategický plán rozvoje města - SPRM*. Jedná se o dokument, který popisuje způsob naplňování SPRM 
v jednotlivých letech s ohledem na dostupné finanční prostředky. Právě vazba na rozpočet města, tedy 
schválené a připravené financování, jej činí odlišným od ostatních strategických dokumentů, jejichž 
hlavním cílem je stanovit vize, cíle a priority, ale bez konkrétních termínů a výše potřebných finančních 
zdrojů.  

Akční plán proto zahrnuje konkrétní seznam investic, projektů a podpůrného financování aktivit, které 
budou v daném roce realizovány a provazuje je s jednotlivými oblastmi a cíli SPRM. Tento způsob 
pomáhá přesně určit, kolik financí jde do té, které rozvojové oblasti a jak se daří naplňovat priority 
strategického plánu.  

Akční plán je zamýšlen jako stručný a přehledný nástroj, určený zejména pro rychlou orientaci všech, 
kteří se podílejí na řízení města a dělají důležitá rozhodnutí o jeho budoucnosti, ale i těch, kteří mají 
zájem sledovat, jak se daří naplňovat vizi a cíle, které byly vtěleny do současného strategického plánu. 
Jeho ambicí je taktéž přispět k větší transparentnosti rozhodovacích procesů a přehlednosti 
rozdělování finančních prostředků prostřednictvím městského rozpočtu.   
 



 

* Strategický plán je klíčovým nástrojem strategického plánování, jež by měl být využit v následujících 
letech při řízení a rozvoji města. Strategický plán stanovuje vizi města a vytyčuje hlavní směry jeho 
rozvoje. Definuje prioritní oblasti, do kterých by měly přednostně směřovat finanční prostředky tak, 
aby docházelo k vzájemné synergii. Strategický plán rozvoje města Litoměřice byl zpracován poprvé v 
roce 2006, aktualizován v roce 2012 s vizí  do roku 2030.  
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2. Struktura Akčního plánu 
Akční plán respektuje základní strukturu strategického plánu v tom smyslu, že jednotlivé akce a 
projekty jsou provázány s konkrétními cíli SPRM a jsou takto i barevně odlišeny v prvním sloupci 
seznamu investičních akcí a projektů (viz dále). Akční plán obsahuje tyto základní informace: 

• název akce  

• popis akce  

• odpovědnost za realizace akce (odbor, organizace města) 

• rozpočet celkem za celou akci, včetně výše dotace, pokud byla poskytnuta 

• dotace (celkový objem dotace, pokud byla poskytnuta) 

• vlastní zdroje (celkový podíl města, v případě realizace akce z dotačních zdrojů) 

• nutnost předfinancování (dle nastavení pravidel zdrojů dotací) 

• zdroj dotace (poskytovatel) 

• návrh rozpočtu (objem financí v schvalovaném rozpočtu na daný rok) 

• návrh rozpočtového opatření (objem financí v případě zařazení dané akce do rozpočtu 
v průběhu roku) 

• vlastní zdroje (podíl města v příslušném roce, v případě realizace akce z dotačních zdrojů) 

• dotace (objem dotace na příslušný rok, pokud byla poskytnuta) 

• termín realizace (u víceletých uveden i přesah do dalších období) 

3. Jak se tvoří Akční plán 
Akční plán je vytvářen v průběhu roku předcházejícímu rok, na který je Akční plán určen. Proces jeho 
vzniku je úzce vázán na standardní rozpočtový proces a začíná zpravidla v květnu sběrem námětů od 
veřejnosti a končí na posledním jednání zastupitelstva města, kde se schvaluje rozpočet na následující 
rok (zpravidla prosinec). Tvorba Akčního plánu je popsána v samostatné metodice, která je součástí 
sady dokumentů ke strategickému řízení města Litoměřice. Akční plán projednává Strategický tým 
rozvoje města. 
 
 
 



STRAT. 

CÍL
NÁZEV POPIS ODPOVĚDNOST

ROZPOČET 

CELKEM 

DOTACE 

CELKEM

VLASTNÍ 

ZDROJE 

CELKEM

NUTNOST 

PŘEDFINANCOVÁNÍ 

REALIZACE AKCE  

ANO/NE

ZDROJ 

DOTACE/

PROPLACENÍ 

DOTACE

NÁVRH 

ROZPOČTU 

2022

ROZPOČTOVÉ 

OPATŘENÍ 

2022

VLASTNÍ 

ZDROJE 

2022

DOTACE 

2022

TERMÍN 

REALIZACE

A.II

Turistický informační systém 

města Litoměřice modernizace informačního systému OKMaCR 850 MMR ČR/2022 850 425 425 2022

A.II

Fotopoint na Střeleckém 

ostrově fotopoint na Střeleckém ostrově OKMaCR 850 MMR ČR/2022 850 425 425 2022

A.III Pivovar Litoměřice 

regenerace budovy B pro 

podnikatelské využití OÚR 121 000 60 000 61 000 N MPO/průběžně 0 27 000 12 500 14 500 2022-2024

B.I ulice Jarní x Trnková nová komunikace OÚR 7 000 7 000 7 000 2022

B.I ulice K. Světlá nová komunikace a inženýrské sítě OÚR 14 000 0 14 000 14 000 2022

B.I ulice U Statku - Opuková  nové VO OÚR 1 650 0 1 650 1 650 2022

B.I ulice Bójská nová komunikace OÚR 12 000 0 12 000 12 000 2022

B.I Městská věž

fasáda městské věže, sanace krovu - 

ochrana OÚR 6 000 2 000 4 000 MK ČR/2022 0 3 000 2 000 1 000 2022-2024

B.I Rekonstrukce Kalichu 

projekt - oprava Kalich, Mír.nám. 

15/7- Kalich střecha (plášť, krovy) OS 400 400 400 2022

B.I Mírovénám 15/7 výtah OS 2 500 50 2 450 2 500 2022

B.I Mírové nám 15/7

úprava dvorního traktu a instalace 

cykloboxu OS 500 500 500 2022

B.I

Revitalizace objektu Stará 

Radnice, č.p. 171 revitalizace objektu muzea OŠKSaPP 51 000 45 500 5 500 A EU IROP / 2024 21 880 2 188 19 692 2021 -2023

B.III Podzemní kontejnery 

instalace podzemních konjtejnerů v 

ulicích Husova, Nezvalova OŽP 3 000 SURAO/2022 3 000 3 000 2022

B.III

Sběrný dvůr odpadů Na 

Kocandě zřízení sběrného dvora OŽP 5 000 SURAO/2022 150 4 850 5 000 2022

C.I

Atletický ovál a hřiště - 

Litoměřice, Havličkova 32

rekonstrukce atletického oválu a 

hřiště OŠKaPP 9 999 6 999 3 000 A NSA/2022 0 9 999 3 000 6 999 2022

C.I

MAP ORP LITOMĚŘICE  II 

(projekt MAS České středohoří)

implementace Místního akčního 

plánu rozvoje škol na ORP Litoměřice 

OŠKaPP/

PROLIDI 2 032 2 032 0 N EU OPVVV/2022 378 378 2018-2022

D.I

Energ. služba se zaručeným 

výsledkem (EPC)

moderních environmentálně šetrných 

technologií do praxe veřejné správy OSNMM 65 000 7 000 7 000 2017-2026

E.II LOKAL

zavedení metody EFQM a inovačního 

managemetu na MěÚ, napojení na 

Portál občana ČR, tvorba Strategie 

komunikace PROLIDI 9 900 9 397 503 N EU OPZ/2022 3000 158 3 000 2021-2023

Celkem 312 681 125 928 74 003 45 058 74 949 65 746 54 419

Akční plán - seznam investic a projektů na rok 2022  (v tis. Kč)

Nové investice a projekty

https://litomerice.sharepoint.com/teams/LOKALLitomice-KA2Inovanmanagement/Sdilene dokumenty/KA 2 Inova%C4%8Dn%C3%AD management/mzdove/Pracovn%C3%AD v%C3%BDkaz LOKAL KA 2 Veronika.xlsx?web=1
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DOTACE 

CELKEM

VLASTNÍ 

ZDROJE 

CELKEM

NUTNOST 

PŘEDFINANCOVÁNÍ 

REALIZACE AKCE  

ANO/NE

ZDROJ 

DOTACE/

PROPLACENÍ 

DOTACE

NÁVRH 

ROZPOČTU 

2022

ROZPOČTOVÉ 

OPATŘENÍ 

2022

VLASTNÍ 

ZDROJE 

2022

DOTACE 

2022

TERMÍN 

REALIZACE

A.I Kasárna pod Radobýlem stavební úpravy objektů OÚR 1 000 1 000 1000 2022

B.I ulice M. Pomocné oprava komunikace - předláždění OÚR 7 000 0 7 000 7000 2022

B.I ulice U Katovny nový chodník OÚR 650 650 650 2022

B.I Budova MěÚ Pekařská výměna oken OS 2 000 0 2 000 2000 2022

B.I Mirové nám 1507 matrika rekonstrukce OS 600 600 600 2022

B.I Hřbitov 

příprava nových míst pro 

urny,kolumbárium OÚR 700 700 700 2022

B.I Mírové nám 15/9

úprava čekacího prostoru pro klienty 

OP, CD, EO OS 800 0 800 800 2022

B.III Pokratice rekonstrukce rybníku PD OŽP 3 000 SURAO/2022 100 2 900 3 000 2022

B.III Mostná hora obnova porostů OŽP 1 000 SURAO/2022 1 000 1 000 2022

B.III Střelecký ostrov obnova porostů OŽP 2 000 SURAO/2022 2 000 2 000 2022

B.III Jiráskovy sady údržba a rozvoj OŽP 1 200 1 200 1200 2022

B.III Park V. Havla rekonstrukce závlah a osvětlení OŽP 2 000 SURAO/2022 2 000 2 000 2022

C.I ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4

oprava plochy školní tělocvičny, 

rozšíření sociálního zařízení ,oprava 

povrchu školního hřiště / osvětlení OŠKaSPP 3 000 3 000 3000 2022

C.I ZŠ Litoměřice, Ladova 5 výměna ležatých rozvodů vody OŠKaSPP 1 500 1 500 1500 2022

C.I MŠ Litoměřice, Stránského 5

rekonstrukce elektrorozvodů II., 

oprava rozvodů wc, umývárny děti OŠKaSPP 700 700 700 2022

C.I MŠ Litoměřice, Ladova 431/3 oprava střechy OŠKaSPP 765 765 765 2022

C.I ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4  rekonstrukce rozvodu tepla I. OŽP 2 500 SURAO/2022 2 500 2 500 2022

D.I Skládka Třeboutice PD rozšíření OŽP 2 000 SURAO/2022 0 2 000 2 000 2022

D.IV Centrum srdíčko havarie vodovodní potrubí OŽP 1 500 SURAO/2022 1 500 1 500 2022

Celkem 33 915 19 215 14 700 19 915 14 000

Významné opravy a rekonstrukce

https://litomerice.sharepoint.com/teams/LOKALLitomice-KA2Inovanmanagement/Sdilene dokumenty/KA 2 Inova%C4%8Dn%C3%AD management/mzdove/Pracovn%C3%AD v%C3%BDkaz LOKAL KA 2 Veronika.xlsx?web=1


STRAT. 

CÍL
NÁZEV POPIS ODPOVĚDNOST

ROZPOČET

CELKEM

NÁVRH 

ROZPOČTU 

2022

ROZPOČTOVÉ 

OPATŘENÍ 

2022

VLASTNÍ 

ZDROJE 

2022

DOTACE
TERMÍN 

REALIZACE

C.II.

Dotace na celoroční činnost a 

investice sportovním oddílům OŠKaPP 13 515 13 515 13 515 2022

C.II.

Dot. progr. - Sport pro 

zdraví/sport pro všechny OŠKaPP 150 150 150 2022

C.III
Dotační program - celoroční 

činnost subjektů v oblasti kultury OŠKaPP 630 630 630 2022

C.III

Dotační program na  podporu 

kultury OŠKaPP 900 900 900 2022

C.IV.

Dotační program - podpora 

sociálních služeb OSVaZ 7 000 7 000 7 000 2022

C.V. Program prevence kriminality OSVaZ 550 550 550 2022

E.IV Participativní rozpočet PROLIDI 200 200 200 2022

Celkem 22 945 22 945 0 22 945 0

Podpora měkkých aktivit a dotační tituly města 
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Podkladový materiál pro 7. jednání ZM dne 9. 12. 2021

Číslo bodu: 9

Název bodu: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Litoměřice na
období 2023 - 2024

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

Důvodová zpráva:

 - povinnost vyplývající ze zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů –
povinnost sestavovat na období 2 – 5 let následujících po roce, na který je sestavován roční rozpočet
– s účinností od 21.2. 2017 povinnost projednávat v zastupitelstvu města (v případě města Litoměřice
bylo do ZM předkládáno i v minulosti nad rámec zákona)

- předkládaný střednědobý výhled rozpočtu (SVR) je zpracován na období 2023 – 2024

- v souladu s příslušnou legislativou bylo zveřejněno 15 dní před jednáním ZM na úřední desce

- kapitálové příjmy a výdaje – ve výhledu obsaženy pouze dosud známé skutečnosti, tj. kapitálové
příjmy předpokládány v minimální obvyklé výši (příjmy z prodeje nemovitostí a pozemků), v
kapitálových výdajích uvažováno pouze splácení dlouhodobého závazku vyplývajícího z projektu EPC
(město bude splácet do r. 2026)

- běžné příjmy a výdaje (tj. běžný provozní rozpočet a z něj vyplývající provozní saldo) –
vzhledem k minimální výši kapitálových příjmů v posledních letech je výše provozního salda
zásadní parametr pro další možný rozvoj města, tj. financování nových investic (spolu s
rezervami z minulých let)

- stav rezerv z minulých let – k 1.1. 2021 ve výši 143 mil. Kč, z toho:

vlastní zdroje města: 115 mil. Kč

zůstatek mimořádné dotace SURAO: 28 mil. Kč

předpokládaný stav rezerv k 1.1. 2022 = stav rezerv k 1.1. 2021 + výsledek rozpočtu 2021 (tj. rozdíl
mezi příjmy a výdaji rozpočtu v roce 2020)

 Viz příloha – Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 - 2024

Návrh Usnesení:

usnesení č. ../7/2021

ZM schvaluje

Střednědobý výhled rozpočtu města Litoměřice na období 2023 - 2024 (viz příloha orig. zápisu).
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Příloha č. 1: SVR_2023_2024.pdf

V Litoměřicích 02.12.2021

Předkládá: Mgr. Karel Krejza



Střednědobý výhled rozpočtu města Litoměřice na období 2023 - 2024

údaje v tis. Kč

2023 2024

454 000 457 000

407 000 410 000

47 000 47 000

39 000 40 000

61 000 63 000

554 000 560 000

1 000 1 000

0 0

555 000 561 000

505 000 508 000

6 500 6 500

511 500 514 500

0 0

511 500 514 500

49 000 52 000

-5 500 -5 500 

43 500 46 500

Komentář: 

PŘÍJMY:
daňové příjmy
plánovaná  výše daňových příjmů:
rok 2023 - dle aktuální predikce  MF
kapitálové příjmy - jedná se o příjmy z prodeje nemovitostí  a pozemků 

VÝDAJE:
běžné výdaje 
pro rok 2023 a 2024  vychází z výše běžných výdajů z návrhu rozpočtu 2022 
kapitálové výdaje 
uvažována pouze roční splátka projektu EPC

CELKEM SALDO ROZPOČTU:
předpoklad vygenerovaných finančních prostředků v jednotlivých letech
možno použít k dalšímu rozvoji (financování investic)

Vyhotovila: ing. Iveta Zalabáková - vedoucí ekonomického odboru
dne: 22.11. 2021

KAPITÁLOVÉ  SALDO (KP - KV)

poplatky

CELKEM SALDO ROZPOČTU

 VÝDAJE CELKEM

splátky jistin úvěru

úvěry dlouhodobé 

Běžné (neinvestiční) výdaje - třída 5 (BV)

úvěry krátkodobé

Kapitálové (investiční) výdaje - třída 6 (KV)

Příjaté úvěry celkem

PŘÍJMY CELKEM 

PROVOZNÍ SALDO (BP - BV)

Splátky jistin úvěrů + splátky úroků

 úrok z úvěru 

Běžné + kapitálové výdaje 

Daňové příjmy - třída 1, z toho 

Běžné příjmy celkem - třída 1 + 2 + 4 (pol. 41**) (BP)

Přijaté neinvestiční dotace - třída 4 (pol. 41**)

Nedaňové příjmy - třída 2

daně 

Kapitálové příjmy - třída 3 - prodej nemovit. a pozemků 
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Podkladový materiál pro 7. jednání ZM dne 9. 12. 2021

Číslo bodu: 10

Název bodu:
Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého
kraje na realizaci projektu „Plnění základních úkolů obce – rozvoj
zdraví“

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

Důvodová zpráva:

l Koncem roku 2019 město Litoměřice obdrželo dotaci z Fondu Ústeckého kraje z projektu „Plnění
základních úkolů obce – rozvoj zdraví“ ve výši 9 mil. Kč

l Tyto finanční prostředky jsou určeny na modernizaci porodních sálů v 1.NP pavilonu E na
gynekologickoporodnickém oddělení litoměřické nemocnice (celkové náklady na tuto rekonstrukci
jsou ve výši 9,8 mil. Kč, předpokládaná realizace – původně: ve II. pololetí roku 2020 – termín
finančního ukončení projektu dle původních podmínek dotace byl nejpozději do 30.6. 2021, poté
v 6/2021 prodlužován dodatkem č. 1 do 31/12/2021)

V 10/2021 požádala Krajská zdravotní, a.s. znovu o prodloužení doby realizace
projektu o 2 roky, tj. do 31.12. 2023 (z důvodu nutnosti aktualizace původní projektové
dokumentace a z toho navazujících záležitostí – tj. dle KZ, a.s. by posun o 2 roky měl by již být
reálný pro dokončení akce)
Na základě této žádosti požádalo město Litoměřice Ústecký kraj o schválení dalšího dodatku
k výše uvedené smlouvě o dotaci z Fondu Ústeckého kraje (tj. o prodloužení realizace projektu
do 31.12. 2023) – tento dodatek bude schválen na jednání zastupitelstva Ústeckého
kraje dne 13.12. 2021

Návrh Usnesení:

usnesení č. ../7/2021

ZM schvaluje  uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace ve výši 9 mil. Kč  z Fondu
Ústeckého kraje na realizaci projektu „Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví“ (viz příloha
orig. zápisu).

Příloha č. 1: dodatek_2_KU_LTM_modernizace_porodnice.pdf

V Litoměřicích 02.12.2021

Předkládá: Lukas Wünsch
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Krajský úřad 

ČJ:   
Číslo smlouvy u poskytovatele: 19/SML3844/02-SoPD/ZD 
Číslo smlouvy u příjemce:  
 

DODATEK Č. 2  
ke SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE  

z Fondu Ústeckého kraje 
uzavřené dne 9. 12. 2019 

dle ust. §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů  

 

Smluvní strany 

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

kraje 
E-mail/telefon: severa.p@kr-ustecky.cz/+420 475 657 435 
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
 číslo účtu: 1630952/0800 

(dále jen „poskytovatel“) 

a 

Příjemce:  
Město Litoměřice 

Sídlo: Mírové náměstí 15/7, 41201 Litoměřice 
Zastoupený: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou Města Litoměřice 
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Zalabáková, vedoucí ekonomického odboru Městského úřadu 

Litoměřice 
E-mail/telefon: iveta.zalabakova@litomerice.cz/+420 416 916 149 
IČ: 00263958 
DIČ: CZ00263958 
Bank. spojení: Česká národní banka 
 číslo účtu: 94-11618471/0710 

(dále jen „příjemce“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

DODATEK Č. 2 
ke SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE 

k realizaci projektu „Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví“ 
uzavřené dne 9. 12. 2019 (dále jen „dodatek“) 

mailto:severa.p@kr-ustecky.cz/+420
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1. Smluvní strany se z důvodu žádosti o prodloužení termínu realizace projektu „Plnění 

základních úkolů obce – rozvoj zdraví“ (Modernizace porodního sálu Nemocnice 
Litoměřice) (dále jen „Projekt“) dohodly na následujících změnách Smlouvy o poskytnutí 
investiční dotace uzavřené dne 9. 12. 2019 (dále jen „smlouva“) a Dodatku č. 1 k uvedené 
smlouvě uzavřeného dne 29. 6. 2021 (dále jen „dodatek č. 1“): 

V článku I. se znění odst. 1. nahrazuje a nově zní: 

Poskytovatel na základě této smlouvy a v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého 
kraje ze dne 9. 12. 2019 poskytuje příjemci investiční dotaci ve výši 9 000 000 Kč (slovy: 
devětmilionůkorun českých), z Fondu Ústeckého kraje za účelem realizace akce či činnosti 
uvedené v předložené žádosti „Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví (Modernizace 
porodního sálu Nemocnice Litoměřice)“ (dále jen „Projekt“), která bude převedena 
bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod VS (variabilním 
symbolem) 00265 za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději 
do 31. 12. 2023.  

V článku II. se jeho znění nahrazuje a nově zní: 

Příjemce se zavazuje dokončit Projekt nejpozději do 31. 12. 2023 (termín finančního 
ukončení Projektu). Podmínkou uznatelnosti nákladů je jejich vynaložení a uhrazení 
příjemcem v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023. 

2. Ostatní ustanovení smlouvy a dodatku č. 1, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají 
v platnosti. 

3. Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů 
obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. 
disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních 
údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly 
na tom, že uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby 
informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána příjemci do datové schránky 
ID: tpebfnu. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv.  

4. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

5. Poskytovatel potvrzuje, že tento dodatek uzavírán v souladu s usnesením Zastupitelstva 
Ústeckého kraje č. .................. ze dne 13. 12. 2021. 

6. Příjemce potvrzuje, že tento dodatek je uzavírán v souladu s usnesením Zastupitelstva 
města Litoměřice č. .......................... ze dne 9. 12. 2021.  

V Ústí nad Labem dne ...................... 

 

 

 

V Litoměřicích dne ...........................  

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

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Ing. Jan Schiller 
hejtman 

Příjemce 
Město Litoměřice  
Mgr. Ladislav Chlupáč 
starosta 
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Podkladový materiál pro 7. jednání ZM dne 9. 12. 2021

Číslo bodu: 11
Název bodu: Dodatek č. 2 k investiční dotaci na modernizaci porodního sálu
Zodpovídá: Ing. Iveta Zalabáková
Zpracoval/a/i: Ing. Iveta Zalabáková

Důvodová zpráva:

 Koncem roku 2019 město Litoměřice obdrželo dotaci z Fondu Ústeckého kraje z projektu „Plnění
základních úkolů obce – rozvoj zdraví“ ve výši 9 mil. Kč

Tyto finanční prostředky jsou určeny na modernizaci porodních sálů v 1.NP pavilonu E na
gynekologickoporodnickém oddělení litoměřické nemocnice (celkové náklady na tuto rekonstrukci
jsou ve výši 9,8 mil. Kč, předpokládaná realizace – původně: ve II. pololetí roku 2020 – termín
finančního ukončení projektu dle původních podmínek dotace byl nejpozději do 30.6. 2021, poté
v 6/2021 prodlužován dodatkem č. 1 do 31/12/2021)

l V 10/2021 požádala Krajská zdravotní, a.s. znovu o prodloužení doby realizace projektu o
2 roky, tj. do 31.12. 2023 (z důvodu nutnosti aktualizace původní projektové dokumentace a z toho
navazujících záležitostí – tj. dle KZ, a.s. by posun o 2 roky měl by jíž být reálný pro dokončení akce)

l Na základě této žádosti požádalo město Litoměřice Ústecký kraj o schválení dalšího dodatku k výše
uvedené smlouvě o dotaci z Fondu Ústeckého kraje (tj. o prodloužení realizace projektu do 31.12.
2023) – tento dodatek bude schválen na jednání zastupitelstva Ústeckého kraje dne 13.12.
2021

l Město Litoměřice převedlo 9 mil. Kč do Nemocnice Litoměřice, a.s. formou investiční dotace
(schváleno v ZM 4.6. 2020) – vzhledem k připravovanému převodu obchodního závodu bylo ve
smlouvě o dotaci uvedeno, že práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na nabyvatele obchodního
závodu – vzhledem k převodu obchodního závodu k 1.4. 2021 bude tedy dodatek město
uzavírat již s Krajskou zdravotní, a.s. (stejně jako tomu bylo v případě dodatku  č. 1)

Návrh Usnesení:

usnesení č. ../7/2021

ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace mezi
městem Litoměřice a Krajskou zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí
nad Labem, IČO: 254 88 627 (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: dodatek_c._2_dotace_porodnice.pdf

V Litoměřicích 02.12.2021
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Předkládá: Lukas Wünsch



 
 

DODATEK č. 2  

ke SMLOUVĚ č. SOC/053/2020 O POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE 
Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMĚŘICE 

(dále jen „dodatek“) 
uzavřená podle § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

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

 

Město Litoměřice 
IČO: 00263958 
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice  
zastoupeno: starostou města Mgr. Ladislavem Chlupáčem 
bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. účtu: 19-1524471/0100 
 

na straně jedné jako poskytovatel dotace nebo Město Litoměřice 

a 

Krajská zdravotní, a.s.  
IČO: 25488627 
se sídlem: Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem 
zastoupena: generálním ředitelem MUDr. Petrem Malým, MBA  
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 216686400/0300 
 

na straně druhé jako příjemce dotace nebo KZ 
 

společně též jako smluvní strany 

 

uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č. 2 

ke SMLOUVĚ č. SOC/053/2020 O POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE 
Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMĚŘICE 

(dále jen „dodatek“) 

 

1. Poskytovatel dotace na základě žádosti příjemce dotace podané podle § 10a odst. 
3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, v souladu s ust. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a ve smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. 
73/3/2020, ze dne 4. 6. 2020, poskytl ze svého rozpočtu na rok 2020, na základě 
projektu „Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví“ Ústeckého kraje, 



individuální investiční dotaci ve výši 9.000.000,- Kč (slovy: 
devětmilionůkorunčeských) na modernizaci porodního sálu Nemocnice Litoměřice 
(dále jen „ Projekt“).   

2. Smluvní strany se z důvodu žádosti o prodloužení termínu realizace projektu 
„Plnění základních úkolů obce – rozvoj zdraví“ (Modernizace porodního sálu 
Nemocnice Litoměřice) (dále jen „Projekt“) dohodly na následujících změnách 
Smlouvy o poskytnutí investiční dotace uzavřené dne 15. 6. 2020 (dále jen 
„smlouva“) a Dodatku č. 1 uzavřeného dne 28.6. 2021 (dále jen „dodatek č. 1“): 

V článku II. se jeho znění nahrazuje a nově zní: 

Příjemce se zavazuje dokončit Projekt nejpozději do 31. 12. 2023 (termín 
finančního ukončení Projektu). Podmínkou uznatelnosti nákladů je jejich 
vynaložení a uhrazení příjemcem v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023. 

3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 
4. Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv 

postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s 
uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak 
podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob 
uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které 
by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v 
registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace 
o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána příjemci. Dodatek nabývá platnosti dnem 
jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.  

5. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

6. Poskytovatel potvrzuje, že tento dodatek je uzavírán v souladu s usnesením 
Zastupitelstva Ústeckého kraje č.         /2021 ze dne 13. 12. 2021. 

7. Poskytovatel potvrzuje, že tento dodatek je uzavírán v souladu s usnesením 
Zastupitelstva města Litoměřice č.       /2021 ze dne 9.12. 2021. 

 
 
V Litoměřicích dne ………………… 

 

V Ústí nad Labem dne ………………………. 

 
 
 

…………………………………….. …………………………………………. 
         Poskytovatel                          Příjemce 

Mgr. Ladislav Chlupáč MUDr. Petr Malý, MBA 

starosta města Litoměřice generální ředitel Krajské zdravotní, a.s.  



1/2

Podkladový materiál pro 7. jednání ZM dne 9. 12. 2021

Číslo bodu: 12
Název bodu: Změna termínu čerpání dotace – BIO ILLUSION s.r.o.
Zodpovídá: Ing. Andrea Křížová
Zpracoval/a/i: Dagmar Zelená

Důvodová zpráva:

Žádost Bio Illusion s.r.o. ze dne 13. 10. 2021 týkající se prodloužení termínu pro využití poskytnuté
dotace až do roku 2022 (viz. příloha orig. zápisu).

Zastupitelstvo města Litoměřice dne 11. 4. 2019 schválilo usnesením č. 31/2/2019 dotaci ve výši 250
000 Kč společnosti   Bio   Illusion s.r.o.,  se  sídlem Jabloňová 2929/30,  106 00 Praha 10,  IČO:
62908049 na uskutečnění projektu natáčení komedie ze školního prostředí s názvem "Název jsem
zapomněl", které mělo proběhnout v Litoměřicích a blízkém okolí v roce 2019. V tomto roce se
tvůrcům film bohužel nepodařilo realizovat a Zastupitelstvo města Litoměřice dne 5. 12. 2019 pod
usnesením č. 163/5/2019 schválilo uzavření Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace, ve kterém bylo prodlouženo předložení finančního vypořádání dotace do 15. 12. 2020.
V roce 2020 se v důsledku epidemie covid-19 nepodařilo natáčení v plánovaném termínu uskutečnit z
důvodů, že většina partnerů nebyla schopna dostát svým závazkům a preferovali posun financování
projektu o rok. Na základě žádosti, podané dne 3. 7. 2020, schválilo Zastupitelstvo města Litoměřice
na svém jednání dne 17. 9. 2020  uzavření Dodatku č. 3 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace, ve kterém bylo prodlouženo předložení finančního vypořádání dotace do 15. 12. 2021.
Na základě shora uvedené žádosti je  Zastupitelstvu města Litoměřice předkládán Dodatek č. 4, ve
kterém jsou zahrnuty změny týkající se data konání projektu a prodloužení termínu použití dotace do
roku 2022 resp. předložení finančního vypořádání dotace nejpozději do 15. 12. 2022  - viz příloha
orig. zápisu.
Dotace ve výši 250tis Kč bude příjemci dle ustanovení VPS proplacena až po předložení finančního
vypořádání.
Dle Čl. 8 odst. 4 uvedené smlouvy lze smlouvu měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za
souhlasu obou smluvních stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Zastupitelstva
města Litoměřice.

Návrh Usnesení:

usnesení č. ../7/2021

ZM schvaluje:
a) Bio Illusion s.r.o., Jabloňová 2929/30, 106 00 Praha 10, IČO: 629080479 prodloužení termínu
čerpání dotace na projekt natáčení filmové komedie "Název jsem zapomněl"  v částce 250 tis. Kč, a
to nejpozději do 15. 12. 2022,
b) Dodatek č. 4 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS/162/2019 uzavřené dne 25. 4.
2019  mezi  Městem  Litoměřice  a  Bio  Illusion  s.r.o.,  Jabloňová  2929/30,  106  00  Praha  10,
IČO:629080479 (viz příloha orig. zápisu).
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Příloha č. 1: Zadost_o_zmenu_terminu_cerpani_dotace_Bio_Illusion_s_r_o.pdf
Příloha č. 2: Dodatek_c_4_k_VPS_o_dotaci_Bio_Illusion_s_r_o_anonym.pdf

V Litoměřicích 02.12.2021

Předkládá: Mgr. Karel Krejza
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DODATEK č. 4 
k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS 162/2019  

uzavřené dne 25. 4. 2019  

 
Město Litoměřice 
se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČO: 002 63 958 
zastoupené ve věcech smluvních místostarostou města 
Mgr. Karlem Krejzou 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: XXXXX 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
BIO ILLUSION s.r.o. 
se sídlem Jabloňová 2929/30, 106 00 Praha 10 
IČO: 62908049 
zastoupené Miloslavem Šmídmajerem 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. 
číslo účtu: XXXXX 
(dále jen příjemce) 

 

výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4  

k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS 162/2019 uzavřené dne  

25. 4. 2019 (dále jen „Smlouva“) 

I. 

 
1. Znění Čl. 1 odstavce 1 shora uvedené Smlouvy se nahrazuje následovně:  

 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí jednorázové účelové dotace ze strany poskytovatele 
na částečnou úhradu výdajů (honoráře, propagace, nákup drobného materiálu, nákup 
kostýmů, ubytování, nájemné, materiál pro stavby a rekvizity, úklid, náklady na kompars) 
přímo souvisejících s natáčením komedie ze školního prostředí s názvem „Název jsem 
zapomněl“, které bude probíhat v roce 2022 v Litoměřicích a blízkém okolí.  
 
    2. Znění Čl. 2 odstavce 2 shora uvedené Smlouvy se nahrazuje následovně: 
 
2. Tato dotace bude splatná jednorázově na základě finančního vypořádání, které příjemce 
předloží poskytovateli do 15. 12. 2022, spolu s předepsaným formulářem žádosti o proplacení 
dotace. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele č. XXXXX 
na účet příjemce č. XXXXX vedeného u Sberbank CZ, a.s., nejpozději do 14 dnů od předložení 
finančního vypořádání a od účinnosti této smlouvy, která bude splněna zveřejněním v ISRS 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  
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3. Znění Čl. 4 odstavce 1 shora uvedené Smlouvy se nahrazuje následovně: 
 
1. V případě, že příjemce nepředloží finanční vypořádání dotace do 15. 12. 2022, nebude 
dotace čerpána z rozpočtu poskytovatele a nebude příjemci vyplacena. 
 
 

 
II. 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 4 byl sepsán z jejich pravé a svobodné 

vůle, nikoliv v tísni nebo jinak nevýhodných podmínek, přečetly si jej a souhlasí bez 

výhrad s jeho obsahem. Na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy.  

3. Uzavření tohoto Dodatku č. 4 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace  

č. ŠKAS 162/2019 bylo schváleno Zastupitelstvem města Litoměřice dne 9. 12. 2021 

pod usnesením č. xxx/x/2021.  

4. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv 

(ISRS). 

 

V Litoměřicích dne       V Litoměřicích dne 

 

 

 

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

Město Litoměřice       Miloslav Šmídmajer 

zastoupené místostarostou     BIO ILLUSION s.r.o. 

Mgr. Karlem Krejzou 
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Podkladový materiál pro 7. jednání ZM dne 9. 12. 2021

Číslo bodu: 13
Název bodu: Žádost o poskytnutí dotace - Institut technického vzdělávání, z.ú.
Zodpovídá: Ing. Andrea Křížová
Zpracoval/a/i: Dagmar Zelená
Konzultoval/a (s
kým):

Komise výchovy a vzdělávání, Ing. Iveta Zalabáková, Ing.Bc.
Renáta Jurková

Důvodová zpráva:
Radě města  Litoměřice,  byla  zaslána ředitelem Institutu technického vzdělávání,  z.ú,  a
vedoucím Technického klubu Bc. Jiřím Rudolfem Žádost o mimořádnou finanční výpomoc
týkající se poskytnutí dotace v částce 120 000 Kč na pokrytí mzdových nákladů v rámci
udržení pracovního místa vedoucí komunitního centra. Žádost viz příloha orig. zápisu. 
Tato žádost byla projednána na jednání Komise výchovy a vzdělávání dne 4. 10. 2021 a poté
po doložení dalších podkladů k výše uvedené žádosti  i dne 3. 11. 2021. 
Bc. Jiří Rudolf předložil komisi další podklady k výše uvedené žádosti jako např. náplň práce
vedoucí komunitního centra, velikost pracovního úvazku, druh pracovněprávního vztahu,
výši hrubé mzdy zaměstnankyně a plán financování pracovního místa na období po 31. 12.
2021. Rovněž sdělil, že situace se takto vyhrotila hlavně z důvodů epidemiologické situace
covid-19, kdy nebyly otevřeny žádné grantové výzvy. Od ledna 2022 mají přislíbenou dotační
podporu od nadace Zeměkvět a Via „Živá komunita“,  dále připravují  podání žádosti  do
dlouhodobých grantů v  rámci  spolupráce s  MAS České středohoří,  připravují  výzvu do
Norských fondů a znovu podají žádost do nadace Velux. Rovněž požádali osobně dopisem o
podporu některé firmy a zatím mají přislíbenou firemní dotaci od firmy General Bytes, takže
by již finanční prostředky na plat pro vedoucí komunitního centra měly být zajištěny. V
případě, že by se tak nestalo, musela by vedoucí komunitního centra od ledna 2022 svoji
činnost ukončit. Při projednávání výše dotace na pokrytí mzdových nákladů za období září –
prosinec 2021 byla částka z původních 120 000 Kč přepočítána na 62 000 Kč, kdy je potřeba
uhradit ½ úvazku, a to 15. 500 Kč/měsíčně. Celkem tedy za 4 měsíce 62 000 Kč. Bc. Jiří
Rudolf upřesnil činnost vedoucí komunitního centra od září do prosince 2021, a činnost,
kterou bude vykonávat od ledna 2022, a to přípravu a podání grantových výzev na rok 2022,
přípravu a zajišťování akcí a aktivit ITV a Sdílny i druh pracovního poměru a úvazku - viz
příloha orig. zápisu.  

Členové komise po vzájemné dohodě a s upozorněním, že jde o mimořádnou situaci, nikoliv
precedentní  stav  do  budoucna,  doporučují  Zastupitelstvu  města  Litoměřice  schválit
poskytnutí  dotace  ve  výši  62  000  Kč  na  pokrytí  mzdových  nákladů  v  rámci  udržení
pracovního místa vedoucí komunitního centra Institutu technického vzdělávání, z.ú.

Po dohodě s vedoucí ekonomického odboru, vedoucí odboru SVaZ bude dotace poskytnuta z
nevyčerpaných prostředků UZ 6043/6400 dotační program - podpora soc. služeb a ostatní
výdaje.
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Návrh Usnesení:

usnesení č. ../7/2021

ZM schvaluje:
a) poskytnutí dotace ve výši 62.000 Kč Institutu technického vzdělávání, z.ú.,  se sídlem Sovova
480/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 07562837 jako mimořádnou finanční výpomoc na financování platu
vedoucí komunitního centra na období od září do prosince 2021, 

b)  uzavření  Veřejnoprávní  smlouvy  o  poskytnutí  dotace  mezi  městem  Litoměřice  Institutem
technického vzdělávání, z.ú., se sídlem Sovova 480/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 07562837 (smlouva
viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: 6._Zadost_o_fin_podporu_Institut_techn_vzdelani_z_u.pdf
Příloha č. 2: 7._VPS_o_posk_dotace_ITV_anonym.pdf

V Litoměřicích 02.12.2021

Předkládá: Mgr. Karel Krejza



 

Institut technického vzdělávání, z. u. 

Sovova 480/2, 412 01 Litoměřice 

IČO: 07562837 

 

 

 

Rada města Litoměřice 

Městský úřad Litoměřice 

Mírové náměstí 15/7 

412 01 LITOMĚŘICE 
 

Věc: žádost o mimořádnou finanční pomoc. 

 

Odůvodnění žádost. 

 

Institut technického vzdělávání získal v roce 2020 grant z výzvy MPSV Podpora komunitní sociální práce 

a komunitních center CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015728. V rámci tohoto projektu se nám podařilo 

rekonstruovat prostory bývalých šaten ve dvorním traktu Sovova 2 a zahájit provoz komunitní dílny 

Sdílna. Situace kolem pandemie Covid 19 nás v rozvoji tohoto projektu velice zbrzdila, ale i přes to jsme 

se operativně zapojily do výroby a distribuci ochranných prostředků (více jak 2000 roušek, 2700 

ochranných štítů). Plnou činnost Sdílny jsme obnovili až po uvolnění epidemiologických opatření až 

v červnu 2021. Již 22. 4. jsme ve spolupráci se Zdravým městem připravili v rámci Dne země akci „Hmyzí 

domečky“, kde si děti spolu s rodiči vyrobily 18 domečků a akce měla velice dobrý ohlas. Pro komunitní 

projekt „KOZA“, komunitní zahrádka jsme poskytli vybavení a vyrobili vyvýšené záhonky. Další aktivitu 

připravujeme v rámci Vinobraní 2021, kde jsme po dohodě s MZK připravily řemeslné aktivity pro děti 

ve Sdílně. Kurzy šití, práce se dřevem a řezbářství máme naplněné na 100% a mají opět velký ohlas        

u občanů města. Stejně tak veřejné tematické workshopy jako „Štokrle“ (19. 6. 2021), kde si opět 

rodinné týmy vyrobily 25 dřevěných štokrlat. Všechny tyto aktivity jsou velice pozitivně vnímány 

občany města, ale i mimo Litoměřice. Přinášejí tak ne jen možnosti pro občany města, spolupráci 

s odbory městského úřadu, MZK a školami, ale také velkou propagaci města. Takto širokou činnost 

můžeme zvládat především proto, že se nám podařilo v rámci výše uvedeného projektu MPSV zřídit 

jedno pracovní místo (vedoucí komunitního centra) a spolupracovat s řadou dobrovolníků.  

V současné době stojíme před zásadním problémem jak výše uvedené pracovní místo udržet. V situaci 

všech možných omezení v rámci Covid 19 došlo i k razantnímu nížení výzev a otevřených grantů na 

činnost NO našeho typu a nové výzvy teprve budou otevírány.  

Z výše uvedených důvodů a v rámci udržení pracovního místa vedoucí komunitního centra bychom 

chtěli požádat radu města o mimořádnou finanční pomoc do konce roku 2021. Jedná se o částku 

120 000 Kč na pokrytí mzdových nákladů. Kladné vyřízení by zajistilo udržení nastavených standardů 

komunitního centra a jeho další rozvoj. 

 

Za ITV 

Bc. Jiří Rudolf, ředitel 
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
č. ŠKAS/XXX/2021 

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 Lukasem Wünschem 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: XXXXX 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
Institut technického vzdělávání, z.ú. 
se sídlem Sovova 480/2, 412 01 Litoměřice 
IČO: 07562837 
zastoupený: Bc. Jiřím Rudolfem 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 
číslo účtu: XXXXX 
(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 mimořádnou finanční pomoc na financování platu vedoucí komunitního 
centra Institutu technického vzdělávání, z.ú., za období od září do prosince 2021.  
 

2. Účelem této smlouvy je stanovení podmínek, za kterých poskytovatel poskytne příjemci 
kompenzaci nákladů vynaložených na projekt uvedený v Čl. 1 odst. 1. 

 
 

Čl. 2 
Výše a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a ve smyslu 
usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. xxx/x/2021 ze dne 9. 12. 2021, poskytuje 
příjemci ze svého rozpočtu na rok 2021 jednorázovou účelovou dotaci na výdaje uvedené 
v Čl. 1 této smlouvy ve výši 62 000 Kč (slovy: Šedesát dva tisíc korun českých).  



  

Stránka 2 z 7 

 

 
2.Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele  
č. XXXXX na účet příjemce č. XXXXX vedeného u Československé obchodní banky, a.s., 
nejpozději do 14 dnů od účinnosti této smlouvy, která bude splněna zveřejněním v ISRS 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).   
 
3. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace 
nejpozději do 31. 1. 2022. 
 
 

Čl. 3 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
Příjemce dotace prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 
 
1. Příjemce se zavazuje použít dotaci výhradně k úhradě výdajů specifikovaných v  
Čl. 1 této Smlouvy. 
 
2. Příjemce dotace je povinen použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou a právními 
předpisy, zejména se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/19991Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
3. Příjemce nesmí převést dotaci na jinou právnickou osobu či fyzickou osobu. 
 
4. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.  
 
5. Příjemce prohlašuje, že nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti ve vztahu 
k poskytovateli a není v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v budoucnu, je 
příjemce dotace povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit poskytovateli dotace. 
Zahájení insolvenčního řízení je důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele 
dotace. 
 
6. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce 
dotace. 
 
7. Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách příjemce dotace jako jsou 
vlastnická práva, vstup do likvidace, přeměna právnické osoby, změna statutárního 
zástupce, změna názvu, bankovního spojení, sídla či doručovací adresy apod., a to do 14 
dnů ode dne, kdy tato skutečnost (změna) nastala. 
 
8. Uvádět po celou dobu čerpání dotace na všech tiskovinách, elektronických nebo jiných 
médiích (CD, DVD, na internetu apod.) vyhotovených v rámci činnosti příjemce dotace a na 
viditelných místech při všech akcích souvisejících s činností, že jsou realizovány za finanční 
spoluúčasti Města Litoměřice.  
 
9. Příjemce dotace se zavazuje na originálech dokladů proplácených z dotace Města 
Litoměřice uvádět: „Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 
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10. Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a 
dalších údajů uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace. 
 
11 Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, 
není označován za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud postupuje 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích tohoto 
závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových 
podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem  
k veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se zveřejněním 
veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy podle zákona  
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů (tzv „Adaptační zákon“ ke GDPR), ve znění pozdějších předpisů.  
 
12. Příjemce je povinen zajistit obecné povinnosti při nakládání s odpady vč. třídění 
jednotlivých složek odpadu minimálně v rozsahu papír – plast – sklo (a dalších složek např. 
kovů dle konkrétních podmínek činnosti). 
 
 

Čl. 4 
Finanční vypořádání dotace 

 
1. V případě, že příjemce nedoloží náklady ve výši přiznané dotace, je příjemce povinen 
nevyužitou dotaci vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to 
nejpozději do 31. 1. 2022.  
 
2. Dotace nebude vyplacena, pokud poskytovatel po uzavření smlouvy zjistí, že příjemce 
dotace má vůči poskytovateli nesplněné finanční závazky po datu splatnosti nebo bylo 
zahájeno insolvenční řízení s osobou příjemce dotace nebo vstup do likvidace. 
 
 

Čl. 5 
Kontrola čerpání dotace 

 
1. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání dotace a v této 
souvislosti nahlížet do účetnictví příjemce. Příjemce dotace se tímto zavazuje vytvořit 
podmínky k provedení kontroly a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným 
k provádění kontroly a přijaté závěry kontroly respektovat. 
 
2. Příjemce dotace je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Příjemce dotace je 
tak povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zejména zaměstnancům 
nebo zmocněncům poskytovatele, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných 
orgánů veřejné správy a vytvořit uvedeným osobám a orgánům podmínky k provedení 
kontroly předmětu plnění této smlouvy a poskytnout jim součinnost.  
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Čl. 6 

                                                  Doba trvání smlouvy 
 
1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vypořádání všech peněžitých nároků 
z této Smlouvy plynoucích. 
 

2. Smlouvu lze ukončit na základě:  

• písemné Dohody obou smluvních stran.  

Při ukončení Smlouvy Dohodou je příjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním převodem 
na účet poskytovatele dotace poskytnutou část dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení Dohody podepsané oběma 
smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

• písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  

 
Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení 
dotace. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího 
udělení.  
 
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, 
v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy však 
nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.  
 
3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce dotace stanovených touto 
Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména 
pokud:  
 
a) příjemce dotace použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě,   
b) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže 
uzavření této Smlouvy, 
c) příjemce dotace je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona  
č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,   
d) příjemce dotace změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro 
danou oblast podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,  
e) pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, 
provedení kontroly čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení příslušných 
účetních knih, příjmových a výdajových dokladů, jakož i další neposkytnutí potřebné 
součinnosti k provedení kontroly, 
f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace v termínu stanoveném touto 
Smlouvou, 
g) příjemce dotace neinformuje veřejnost o tom, že aktivity v rámci své činnosti realizuje za 
finanční spoluúčasti Města Litoměřice,  
h) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci). 
 
4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace 
nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení dotace, 
se příjemce dotace zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním 
převodem na účet poskytovatele dotace uvedený v záhlaví této Smlouvy bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 
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5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce dotace 
vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení Smlouvy dojde 
až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.  

 
6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy musí 
být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku Smlouvy. 
 
7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související 
s poskytnutou dotací po dobu 10 let od ukončení čerpání dotace způsobem, který je 
v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1. 1. roku 
následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.  
 
 

Čl. 7 
Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

 
1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné použití 
nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace. 
 
2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost stanovená 
právními předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto Smlouvou. Za 
neoprávněné použití dotace se považuje porušení povinnosti příjemce dotace, ke kterému 
došlo před i po připsání peněžních prostředků na účet příjemce dotace a neprokáže-li 
příjemce dotace, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků 
ve stanoveném termínu.  
 
4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 
rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  
 
5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve 
lhůtě 1 měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost stanovenou 
právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byla dotace poskytnuta, nedodržel účel 
dotace nebo podmínky této Smlouvy, za kterých byla dotace poskytnuta, u nichž nelze vyzvat 
k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace vrátil dotaci nebo její 
část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 
6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v jím 
stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce dotace porušil 
méně závažnou podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace stanovil, že její nesplnění 
bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková částka dotace a jejíž povaha 
umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace provedl opatření k 
nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 
7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení povinnosti 
stanovené v Čl. 3 odst. 7. této Smlouvy. Za porušení těchto povinností se stanoví odvod ve 
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výši 300 Kč. Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení 
rozpočtové kázně sčítají.  
 
8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení s odvodem 
a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 zákona č. 
250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti příjemce 
dotace o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další období. 
 
 
 

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  
 
2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží poskytovatel 
dotace a příjemce dotace. 
 
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem jejich 
pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
 
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních 
stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Zastupitelstva města Litoměřice. 
 
5. Rada města Litoměřice schválila usnesením č. 557/22/2020 ze dne 16. 11. 2020 v 
souladu s Příkazem starosty města a tajemníka MěÚ č. 7/2020 o symbolech města 
Litoměřice užívání znaku a loga města Litoměřice při všech formách propagace projektů a 
celoročních činností subjektů, které jsou podpořeny dotacemi z rozpočtu města Litoměřice.  
 
6. Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž 
uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání.  
 
7. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního 
jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu zveřejní v ISRS. 
 
8. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se 
zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, 
které se neuveřejňují.  
 
9. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského 
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zákoníku mezi sebou před uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato 
smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 
 
10. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS). 
 
 
 
V Litoměřicích dne      V Litoměřicích dne  
 
 
 
 
 
 
…………………………………..    ………………………………………….. 
Město Litoměřice     Institut technického vzdělávání, z.ú. 
zastoupené místostarostou   zastoupený 
Lukasem Wünschem    Bc. Jiřím Rudolfem 
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Podkladový materiál pro 7. jednání ZM dne 9. 12. 2021

Číslo bodu: 14

Název bodu: Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2022 FK
Litoměřicko, z.s.

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

Důvodová zpráva:

FK Litoměřicko, z.s., IČO: 467 71 361, U Stadionu 1980/2, 412 01 Litoměřice žádá o poskytnutí
dotace ve výši 2.100.000 Kč na zabezpečení své celoroční činnosti pro rok 2022 (žádost viz příloha
orig. zápisu). Povinnou přílohou žádosti je i detailní finanční plán spolku pro rok 2022, který byl
předložen všem členům komise sportu na jednání dne 29. 11. 2021. Zastupitelům města je tato
příloha k dispozici na odboru ŠKSaPP.

Komise sportu při RM na svém jednání dne 29. 11. 2021 žádost včetně její přílohy projednala a s
přihlédnutím ke Koncepci rozvoje sportu v Litoměřicích pro období 2018-2023 (usnesení ZM
č.100/4/2018 ze dne 21. 6. 2018) a stanoveným limitům v návrhu rozpočtu města Litoměřice pro rok
2022 doporučuje poskytnutí dotace ve výši 1.800.000 Kč.

Dopad do rozpočtu města:

Rozpočet pro rok 2022:
03241/3200  individuální dotace - fotbal    1.800 tis. Kč

Návrh Usnesení:

usnesení č. ../7/2021

ZM schvaluje:
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 1.800.000 Kč pro FK Litoměřicko, z.s.,  U Stadionu 1980/2, 412
01 Litoměřice, IČO: 467 71 361 na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2022
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS/187/2021 mezi FK Litoměřicko, z.s.,
U Stadionu 1980/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 71 361 a Městem Litoměřice (viz příloha orig.
zápisu).

Příloha č. 1: FK_Litomericko_zadost_o_dotaci_anonym.pdf
Příloha č. 2: VPS_FK_Litomericko_dotace_na_celorocni_cinnost_2022_anonym.pdf

V Litoměřicích 02.12.2021

Předkládá: Mgr. Karel Krejza
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  

č. ŠKAS/187/2021 
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: XXXXX 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
FK Litoměřicko, z.s. 
se sídlem U Stadionu 1980/2, 412 01 Litoměřice 
IČO: 467 71 361 
zastoupený předsedou Robertem Mühlfaitem 
bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
číslo účtu: XXXXX 
(dále jen příjemce) 
 

 

uzavírají tuto smlouvu: 
 

 Čl. 1 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace ze strany poskytovatele, a to na úhradu výdajů účelně 
a hospodárně vynaložených příjemcem na jeho celoroční činnost v roce 2022. 
 
2. Výdaji, které NELZE zahrnout do celkových vynaložených výdajů na realizaci činnosti příjemce jsou 
následující: 
 

a) úhrada daní, daňových odpisů 
b) úhrada jistiny a úroků z úvěrů a půjček 
c) nákup věcí osobní potřeby, nesouvisející se sportovní činností 
d) penále, pokuty 
e) pojistné z titulu pojištění majetku 
f) bankovní poplatky 
g) nákup nemovitostí 
h) nákup investičního majetku 
i) finanční leasing s následnou koupí najaté věci 
j) dary třetím osobám – výjimkou jsou ceny a odměny do pořádaných soutěží  
k) odváděné členské a jiné příspěvky 
l) výdaje na občerstvení a pohoštění vyjma stravování sportovců 
m) DPH, pokud příjemce je plátcem DPH a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů, má možnost nárokovat odpočet daně na vstupu plně či částečně. 
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Čl. 2 
Výše a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu 
s Koncepcí rozvoje sportu v Litoměřicích pro období 2018-2023, která byla schválena ZM dne  
21. 6. 2018 pod usnesením č. 100/4/2018 a ve smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice  
č. …………. ze dne 9. 12. 2021, poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na rok 2022 jednorázovou účelovou 
dotaci na výdaje uvedené v Čl. 1 této smlouvy ve výši 1.800.000 Kč (slovy: jeden milion osm set tisíc 
korun českých).  
 
2.Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele č. XXXXX na účet příjemce 
č. XXXXX vedeného u ČSOB, a.s., nejpozději do 14 dnů od účinnosti a platnosti této smlouvy, která bude 
splněna zveřejněním v ISRS podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).   
 
3. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace nejpozději do 
15. 2. 2023. 
 

Čl. 3 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
Příjemce dotace prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 
 
1. Příjemce se zavazuje použít dotaci výhradně k úhradě výdajů specifikovaných v Čl. 1 této Smlouvy. 
 
2. Příjemce dotace je povinen použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou a právními předpisy, 
zejména se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů a zákonem č. 563/19991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
 
3. Příjemce nesmí převést dotaci na jinou právnickou osobu či fyzickou osobu. 
 
4. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.  
 
5. Příjemce prohlašuje, že nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu k poskytovateli a není v 
insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v budoucnu, je příjemce dotace povinen neprodleně 
tuto skutečnost oznámit poskytovateli dotace. Zahájení insolvenčního řízení je důvodem k odstoupení 
od smlouvy ze strany poskytovatele dotace. 
 
6. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce dotace. 
 
7. Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách příjemce dotace jako jsou vlastnická práva, 
vstup do likvidace, přeměna právnické osoby, změna statutárního zástupce, změna názvu, bankovního 
spojení, sídla či doručovací adresy apod., a to do 14 dnů ode dne, kdy tato skutečnost (změna) nastala. 
 
8. Uvádět po celou dobu čerpání dotace na všech tiskovinách, elektronických nebo jiných médiích (CD, 
DVD, na internetu apod.) vyhotovených v rámci činnosti příjemce dotace a na viditelných místech při 
všech akcích souvisejících s činností, že jsou realizovány za finanční spoluúčasti Města Litoměřice.  
 
9. Příjemce dotace se zavazuje na originálech dokladů proplácených z dotace Města Litoměřice uvádět: 
„Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 
 
10. Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů 
uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace. 
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11. Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není 
označován za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré 
informace o této Smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této 
smlouvě uvedeny (např. o daňových podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). 
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se zveřejněním 
veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb., 
a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. 
 
12. Příjemce je povinen zajistit obecné povinnosti při nakládání s odpady vč. třídění jednotlivých složek 
odpadu minimálně v rozsahu papír – plast – sklo (a dalších složek např. kovů dle konkrétních podmínek 
činnosti). 
 

Čl. 4 
Finanční vypořádání dotace 

 
1. V případě, že příjemce nedoloží náklady ve výši přiznané dotace, je příjemce povinen nevyužitou 
dotaci vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 15. 2. 2023.  
 
2. Dotace nebude vyplacena, pokud poskytovatel po uzavření smlouvy zjistí, že příjemce dotace má vůči 
poskytovateli nesplněné finanční závazky po datu splatnosti nebo bylo zahájeno insolvenční řízení 
s osobou příjemce dotace nebo vstup do likvidace. 
 
 

Čl. 5 
Kontrola čerpání dotace 

 
1. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání dotace a v této souvislosti nahlížet 
do účetnictví příjemce. Příjemce dotace se tímto zavazuje vytvořit podmínky k provedení kontroly a 
poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly a přijaté závěry kontroly 
respektovat. 
 
2. Příjemce dotace je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 
nebo služeb z veřejných výdajů. Příjemce dotace je tak povinen poskytnout požadované informace a 
dokumentaci zejména zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele, příslušného finančního 
úřadu a dalších oprávněných orgánů veřejné správy a vytvořit uvedeným osobám a orgánům podmínky 
k provedení kontroly předmětu plnění této smlouvy a poskytnout jim součinnost.   
 

 
   Čl. 6 

Doba trvání smlouvy 
 
1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vypořádání všech peněžitých nároků z této 
Smlouvy plynoucích. 
 

2. Smlouvu lze ukončit na základě:  

• písemné Dohody obou smluvních stran.  

Při ukončení Smlouvy Dohodou je příjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet 
poskytovatele dotace poskytnutou část dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení Dohody podepsané oběma smluvními stranami, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

• písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  
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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 příjemce dotace stanovených touto Smlouvou nebo 
obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména pokud:  
 
a) příjemce dotace použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě,   
b) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této 
Smlouvy, 
c) příjemce dotace je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona  
č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,   
d) příjemce dotace změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou 
oblast podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,  
e) pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, provedení 
kontroly čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení příslušných účetních knih, 
příjmových a výdajových dokladů, jakož i další neposkytnutí potřebné součinnosti k provedení kontroly, 
f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace v termínu stanoveném touto Smlouvou, 
g) příjemce dotace neinformuje veřejnost o tom, že aktivity v rámci své činnosti realizuje za finanční 
spoluúčasti Města Litoměřice,  
h) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci). 
 
4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká a 
nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení dotace, se příjemce dotace 
zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele dotace 
uvedený v záhlaví této Smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení 
výpovědi. 
 
5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce dotace vrátí 
poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení Smlouvy dojde až vypořádáním 
všech práv a povinností smluvních stran.  

 
6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy musí být učiněn písemně a musí 
v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku Smlouvy. 
 
7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s poskytnutou dotací po 
dobu 10 let od ukončení čerpání dotace způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy 
České republiky. Lhůta začíná běžet od 1. 1. roku následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.  
 
 

Čl. 7 
Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

 
1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné použití nebo zadržení 
peněžních prostředků poskytnutých jako dotace. 
 
2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost stanovená právními 
předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto Smlouvou. Za neoprávněné použití 
dotace se považuje porušení povinnosti příjemce dotace, ke kterému došlo před i po připsání peněžních 
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prostředků na účet příjemce dotace a neprokáže-li příjemce dotace, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků ve 
stanoveném termínu.  
 
4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  
 
5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve lhůtě 1 
měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost stanovenou právním 
předpisem, která souvisí s účelem, na který byla dotace poskytnuta, nedodržel účel dotace nebo 
podmínky této Smlouvy, za kterých byla dotace poskytnuta, u nichž nelze vyzvat k provedení opatření k 
nápravě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení 
rozpočtové kázně.  
 
6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v jím stanovené 
lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce dotace porušil méně závažnou 
podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace stanovil, že její nesplnění bude postiženo nižším 
odvodem, než kolik činí celková částka dotace a jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. V 
rozsahu, v jakém příjemce dotace provedl opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové 
kázně.  
 
7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení povinnosti stanovené 
v Čl. 3 odst. 7. této Smlouvy. Za porušení těchto povinností se stanoví odvod ve výši 1.000 Kč. Při 
porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají.  
 
8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení s odvodem a 
prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti příjemce dotace o 
finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další období. 

 
 

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

 
1.Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  
 
2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží poskytovatel dotace a 
příjemce dotace. 
 
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem jejich pravé a 
svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
 
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních stran, 
platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Zastupitelstva města Litoměřice. 
 
5. Rada města Litoměřice schválila usnesením č. 557/22/2020 ze dne 16. 11. 2020 v souladu 
s Příkazem starosty města a tajemníka MěÚ č. 7/2020 o symbolech města Litoměřice užívání znaku a 
loga města Litoměřice při všech formách propagace projektů a celoročních činností subjektů, které jsou 
podpořeny dotacemi z rozpočtu města Litoměřice.  
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6. Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž uvedený zákon podmiňuje 
platnost tohoto právního jednání.  
 
7. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), touto 
doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání splní povinnosti uložené 
uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu zveřejní v ISRS. 
 
8. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle zákona  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této smlouvy v 
ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují.  
 
9. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského zákoníku mezi 
sebou před uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato smlouva platně uzavřena 
dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 
 
10.  Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS). 
 
 
V Litoměřicích dne ………………….    V Litoměřicích dne ……………………  
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..        …………………………………………….. 
Město Litoměřice     FK Litoměřicko, z.s. 
zastoupené místostarostou    zastoupený předsedou 
Mgr. Karlem Krejzou     Robertem Mühlfaitem                             
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Podkladový materiál pro 7. jednání ZM dne 9. 12. 2021

Číslo bodu: 15

Název bodu: Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2022 HC Stadion
Litoměřice, z. s.

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

Důvodová zpráva:

HC Stadion Litoměřice, z. s., IČO: 467 69 129, Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice žádá o
poskytnutí dotace ve výši 6.200.000 Kč na zabezpečení své celoroční činnosti pro rok 2022 (žádost
viz příloha orig. zápisu). Povinnou přílohou žádosti je i detailní finanční plán spolku pro rok 2022,
který byl předložen všem členům komise sportu na jednání dne 29. 11. 2021. Zastupitelům města je
tato příloha k dispozici na odboru ŠKSaPP.

Komise sportu při RM na svém jednání dne 29. 11. 2021 žádost včetně její přílohy projednala a s
přihlédnutím ke Koncepci rozvoje sportu v Litoměřicích pro období 2018-2023 (usnesení ZM č.
100/4/2018 ze dne 21.6.2018) a stanoveným limitům v návrhu rozpočtu města Litoměřice pro rok
2022 doporučuje poskytnutí dotace ve výši 5.310.000 Kč.

Dopad do rozpočtu města:

Rozpočet pro rok 2022:
03241/3200  individuální dotace - lední hokej    5.310 tis.

Návrh Usnesení:

usnesení č. ../7/2021

ZM schvaluje:
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 5.310.000 Kč pro HC Stadion Litoměřice, z. s., Zahradnická
215/28, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 69 129 na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2022
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS/188/2021 mezi HC Stadion
Litoměřice, z. s., se sídlem Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 69 129 a mezi Městem
Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: HC_Stadion_zadost_o_dotaci_anonym.pdf
Příloha č. 2: VPS_HC_Stadion_dotace_na_celorocni_cinnost_2022_anonym.pdf

V Litoměřicích 02.12.2021

Předkládá: Mgr. Karel Krejza
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  

č. ŠKAS/188/2021 
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: XXXXX 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
HC Stadion Litoměřice, z. s.  
se sídlem Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice 
IČO: 467 69 129 
zastoupený předsedou Danielem Sadilem a místopředsedou Jaromírem Tvrzníkem 
bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s. 
číslo účtu: XXXXX 
(dále jen příjemce) 
 

uzavírají tuto smlouvu: 
 

 Čl. 1 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace ze strany poskytovatele, a to na úhradu výdajů účelně 
a hospodárně vynaložených příjemcem na jeho celoroční činnost v roce 2022. 
 
2. Výdaji, které NELZE zahrnout do celkových vynaložených výdajů na realizaci činnosti příjemce jsou 
následující: 
 

a) úhrada daní, daňových odpisů 
b) úhrada jistiny a úroků z úvěrů a půjček 
c) nákup věcí osobní potřeby, nesouvisející se sportovní činností 
d) penále, pokuty 
e) pojistné z titulu pojištění majetku 
f) bankovní poplatky 
g) nákup nemovitostí 
h) nákup investičního majetku 
i) finanční leasing s následnou koupí najaté věci 
j) dary třetím osobám – výjimkou jsou ceny a odměny do pořádaných soutěží  
k) odváděné členské a jiné příspěvky 
l) výdaje na občerstvení a pohoštění vyjma stravování sportovců 
m) DPH, pokud příjemce je plátcem DPH a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů, má možnost nárokovat odpočet daně na vstupu plně či částečně. 
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Čl. 2 
Výše a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu 
s Koncepcí rozvoje sportu v Litoměřicích pro období 2018-2023, která byla schválena ZM dne  
21. 6. 2018 pod usnesením č. 100/4/2018 a ve smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice  
č. …………. ze dne 9. 12. 2021, poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na rok 2022 jednorázovou účelovou 
dotaci na výdaje uvedené v Čl. 1 této smlouvy ve výši 5.310.000 Kč (slovy: pět milionů třista deset tisíc 
korun českých).  
 
2.Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele č. XXXXX na účet příjemce 
č. XXXXX vedeného u Monety Money Bank, a.s., nejpozději do 14 dnů od účinnosti a platnosti této 
smlouvy, která bude splněna zveřejněním v ISRS podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).   
 
3. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace nejpozději do 
15. 2. 2023. 
 

Čl. 3 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
Příjemce dotace prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 
 
1. Příjemce se zavazuje použít dotaci výhradně k úhradě výdajů specifikovaných v Čl. 1 této Smlouvy. 
 
2. Příjemce dotace je povinen použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou a právními předpisy, 
zejména se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů a zákonem č. 563/19991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
 
3. Příjemce nesmí převést dotaci na jinou právnickou osobu či fyzickou osobu. 
 
4. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.  
 
5. Příjemce prohlašuje, že nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu k poskytovateli a není v 
insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v budoucnu, je příjemce dotace povinen neprodleně 
tuto skutečnost oznámit poskytovateli dotace. Zahájení insolvenčního řízení je důvodem k odstoupení 
od smlouvy ze strany poskytovatele dotace. 
 
6. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce dotace. 
 
7. Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách příjemce dotace jako jsou vlastnická práva, 
vstup do likvidace, přeměna právnické osoby, změna statutárního zástupce, změna názvu, bankovního 
spojení, sídla či doručovací adresy apod., a to do 14 dnů ode dne, kdy tato skutečnost (změna) nastala. 
 
8. Uvádět po celou dobu čerpání dotace na všech tiskovinách, elektronických nebo jiných médiích (CD, 
DVD, na internetu apod.) vyhotovených v rámci činnosti příjemce dotace a na viditelných místech při 
všech akcích souvisejících s činností, že jsou realizovány za finanční spoluúčasti Města Litoměřice.  
 
9. Příjemce dotace se zavazuje na originálech dokladů proplácených z dotace Města Litoměřice uvádět: 
„Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 
 
10. Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů 
uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace. 
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11. Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není 
označován za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré 
informace o této Smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této 
smlouvě uvedeny (např. o daňových podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). 
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se zveřejněním 
veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb., 
a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. 
 
12. Příjemce je povinen zajistit obecné povinnosti při nakládání s odpady vč. třídění jednotlivých složek 
odpadu minimálně v rozsahu papír – plast – sklo (a dalších složek např. kovů dle konkrétních podmínek 
činnosti). 
 

Čl. 4 
Finanční vypořádání dotace 

 
1. V případě, že příjemce nedoloží náklady ve výši přiznané dotace, je příjemce povinen nevyužitou 
dotaci vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 15. 2. 2023.  
 
2. Dotace nebude vyplacena, pokud poskytovatel po uzavření smlouvy zjistí, že příjemce dotace má vůči 
poskytovateli nesplněné finanční závazky po datu splatnosti nebo bylo zahájeno insolvenční řízení 
s osobou příjemce dotace nebo vstup do likvidace. 
 
 

Čl. 5 
Kontrola čerpání dotace 

 
1. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání dotace a v této souvislosti nahlížet 
do účetnictví příjemce. Příjemce dotace se tímto zavazuje vytvořit podmínky k provedení kontroly a 
poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly a přijaté závěry kontroly 
respektovat. 
 
2. Příjemce dotace je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 
nebo služeb z veřejných výdajů. Příjemce dotace je tak povinen poskytnout požadované informace a 
dokumentaci zejména zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele, příslušného finančního 
úřadu a dalších oprávněných orgánů veřejné správy a vytvořit uvedeným osobám a orgánům podmínky 
k provedení kontroly předmětu plnění této smlouvy a poskytnout jim součinnost.   

 
   Čl. 6 

Doba trvání smlouvy 
 
1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vypořádání všech peněžitých nároků z této 
Smlouvy plynoucích. 
 

2. Smlouvu lze ukončit na základě:  

• písemné Dohody obou smluvních stran.  

Při ukončení Smlouvy Dohodou je příjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet 
poskytovatele dotace poskytnutou část dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení Dohody podepsané oběma smluvními stranami, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

• písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  
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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 příjemce dotace stanovených touto Smlouvou nebo 
obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména pokud:  
 
a) příjemce dotace použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě,   
b) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této 
Smlouvy, 
c) příjemce dotace je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona  
č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,   
d) příjemce dotace změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou 
oblast podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,  
e) pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, provedení 
kontroly čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení příslušných účetních knih, 
příjmových a výdajových dokladů, jakož i další neposkytnutí potřebné součinnosti k provedení kontroly, 
f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace v termínu stanoveném touto Smlouvou, 
g) příjemce dotace neinformuje veřejnost o tom, že aktivity v rámci své činnosti realizuje za finanční 
spoluúčasti Města Litoměřice,  
h) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci). 
 
4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká a 
nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení dotace, se příjemce dotace 
zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele dotace 
uvedený v záhlaví této Smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení 
výpovědi. 
 
5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce dotace vrátí 
poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení Smlouvy dojde až vypořádáním 
všech práv a povinností smluvních stran.  

 
6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy musí být učiněn písemně a musí 
v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku Smlouvy. 
 
7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s poskytnutou dotací po 
dobu 10 let od ukončení čerpání dotace způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy 
České republiky. Lhůta začíná běžet od 1. 1. roku následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.  
 
 

Čl. 7 
Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

 
1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné použití nebo zadržení 
peněžních prostředků poskytnutých jako dotace. 
 
2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost stanovená právními 
předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto Smlouvou. Za neoprávněné použití 
dotace se považuje porušení povinnosti příjemce dotace, ke kterému došlo před i po připsání peněžních 
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prostředků na účet příjemce dotace a neprokáže-li příjemce dotace, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků ve 
stanoveném termínu.  
 
4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  
 
5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve lhůtě 1 
měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost stanovenou právním 
předpisem, která souvisí s účelem, na který byla dotace poskytnuta, nedodržel účel dotace nebo 
podmínky této Smlouvy, za kterých byla dotace poskytnuta, u nichž nelze vyzvat k provedení opatření k 
nápravě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení 
rozpočtové kázně.  
 
6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v jím stanovené 
lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce dotace porušil méně závažnou 
podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace stanovil, že její nesplnění bude postiženo nižším 
odvodem, než kolik činí celková částka dotace a jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. V 
rozsahu, v jakém příjemce dotace provedl opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové 
kázně.  
 
7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení povinnosti stanovené 
v Čl. 3 odst. 7. této Smlouvy. Za porušení těchto povinností se stanoví odvod ve výši 1.000 Kč. Při 
porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají.  
 
8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení s odvodem a 
prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti příjemce dotace o 
finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další období. 

 
 

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

 
1.Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  
 
2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží poskytovatel dotace a 
příjemce dotace. 
 
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem jejich pravé a 
svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
 
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních stran, 
platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Zastupitelstva města Litoměřice. 
 
5. Rada města Litoměřice schválila usnesením č. 557/22/2020 ze dne 16. 11. 2020 v souladu 
s Příkazem starosty města a tajemníka MěÚ č. 7/2020 o symbolech města Litoměřice užívání znaku a 
loga města Litoměřice při všech formách propagace projektů a celoročních činností subjektů, které jsou 
podpořeny dotacemi z rozpočtu města Litoměřice.  
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6. Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž uvedený zákon podmiňuje 
platnost tohoto právního jednání.  
 
7. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), touto 
doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání splní povinnosti uložené 
uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu zveřejní v ISRS. 
 
8. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle zákona  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této smlouvy v 
ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují.  
 
9. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského zákoníku mezi 
sebou před uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato smlouva platně uzavřena 
dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 
 
10.  Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS). 
 
 
V Litoměřicích dne ………………….    V Litoměřicích dne ……………………  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………              …………………………..…       ……………………………… 
Město Litoměřice                      HC Stadion Litoměřice, z. s.        HC Stadion Litoměřice, z. s.  
zastoupené místostarostou    zastoupený předsedou         zastoupený místopředsedou 
Mgr. Karlem Krejzou         Danielem Sadilem                      Jaromírem Tvrzníkem 
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Podkladový materiál pro 7. jednání ZM dne 9. 12. 2021

Číslo bodu: 16

Název bodu: Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2022 Slavoj BK
Litoměřice, z.s.

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

Důvodová zpráva:

Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s., IČO: 270 09 441, Vrchlického 270/5, 412 01 Litoměřice
žádá žádá o poskytnutí dotace ve výši 1.900.000 Kč na zabezpečení své celoroční činnosti pro rok
2022 (žádost viz příloha orig. zápisu). Povinnou přílohou žádosti je i detailní finanční plán spolku pro
rok 2022, který byl předložen všem členům komise sportu na jednání dne 29. 11. 2021. Zastupitelům
města je tato příloha k dispozici na odboru ŠKSaPP.

Komise sportu při RM na svém jednání dne 29. 11. 2021 žádost včetně její přílohy projednala a s
přihlédnutím ke Koncepci rozvoje sportu v Litoměřicích pro období 2018-2023 (usnesení ZM č.
100/4/2018 ze dne 21. 6. 2018) a stanoveným limitům v návrhu rozpočtu města Litoměřice pro rok
2022 doporučuje poskytnutí dotace ve výši 1.890.000 Kč.

Dopad do rozpočtu města:

Rozpočet pro rok 2022:
03241/3200  individuální dotace - basketbal    2.610 tis. Kč

Návrh Usnesení:

usnesení č. ../7/2021

ZM schvaluje:
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 1.890.000 Kč pro Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s.,
Vrchlického 270/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 270 09 441 na podporu celoroční činnosti spolku pro rok
2022
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS/189/2021 mezi Slavojem
Basketbalový klub Litoměřice, z.s., Vrchlického 270/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 270 09 441 a Městem
Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: Slavoj_BK_Litomerice_zadost_o_dotaci_anonym.pdf
Příloha č. 2: VPS_Slavoj_BK_Litomerice_dotace_na_celorocni_cinnost_2022_anonym.pdf

V Litoměřicích 02.12.2021

Předkládá: Mgr. Karel Krejza
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  

č. ŠKAS/189/2021 
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: XXXXX 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s. 
se sídlem Vrchlického 270/5, 412 01 Litoměřice 
IČO: 270 09 441 
zastoupený předsedou Ing. Josefem Mayerem 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: XXXXX  
(dále jen příjemce) 
 

 

uzavírají tuto smlouvu: 
 

 Čl. 1 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace ze strany poskytovatele, a to na úhradu výdajů účelně 
a hospodárně vynaložených příjemcem na jeho celoroční činnost v roce 2022. 
 
2. Výdaji, které NELZE zahrnout do celkových vynaložených výdajů na realizaci činnosti příjemce jsou 
následující: 
 

a) úhrada daní, daňových odpisů 
b) úhrada jistiny a úroků z úvěrů a půjček 
c) nákup věcí osobní potřeby, nesouvisející se sportovní činností 
d) penále, pokuty 
e) pojistné z titulu pojištění majetku 
f) bankovní poplatky 
g) nákup nemovitostí 
h) nákup investičního majetku 
i) finanční leasing s následnou koupí najaté věci 
j) dary třetím osobám – výjimkou jsou ceny a odměny do pořádaných soutěží  
k) odváděné členské a jiné příspěvky 
l) výdaje na občerstvení a pohoštění vyjma stravování sportovců 
m) DPH, pokud příjemce je plátcem DPH a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů, má možnost nárokovat odpočet daně na vstupu plně či částečně. 
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Čl. 2 
Výše a způsob poskytnutí dotace 

 
1.Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu 
s Koncepcí rozvoje sportu v Litoměřicích pro období 2018-2023, která byla schválena ZM dne  
21. 6. 2018 pod usnesením č. 100/4/2018 a ve smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice  
č. …………. ze dne 9. 12. 2021, poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na rok 2022 jednorázovou účelovou 
dotaci na výdaje uvedené v Čl. 1 této smlouvy ve výši 1.890.000 Kč (slovy: jeden milion osm set 
devadesát tisíc korun českých). 

 
2.Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele č. XXXXX na účet příjemce 
č. XXXXX vedeného u Komerční banky, a.s., nejpozději do 14 dnů od účinnosti a platnosti této smlouvy, 
která bude splněna zveřejněním v ISRS podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).   
 
3. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace nejpozději do 
15. 2. 2023. 
 

Čl. 3 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
Příjemce dotace prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 
 
1. Příjemce se zavazuje použít dotaci výhradně k úhradě výdajů specifikovaných v Čl. 1 této Smlouvy. 
 
2. Příjemce dotace je povinen použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou a právními předpisy, 
zejména se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů a zákonem č. 563/19991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
 
3. Příjemce nesmí převést dotaci na jinou právnickou osobu či fyzickou osobu. 
 
4. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.  
 
5. Příjemce prohlašuje, že nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu k poskytovateli a není v 
insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v budoucnu, je příjemce dotace povinen neprodleně 
tuto skutečnost oznámit poskytovateli dotace. Zahájení insolvenčního řízení je důvodem k odstoupení 
od smlouvy ze strany poskytovatele dotace. 
 
6. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce dotace. 
 
7. Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách příjemce dotace jako jsou vlastnická práva, 
vstup do likvidace, přeměna právnické osoby, změna statutárního zástupce, změna názvu, bankovního 
spojení, sídla či doručovací adresy apod., a to do 14 dnů ode dne, kdy tato skutečnost (změna) nastala. 
 
8. Uvádět po celou dobu čerpání dotace na všech tiskovinách, elektronických nebo jiných médiích (CD, 
DVD, na internetu apod.) vyhotovených v rámci činnosti příjemce dotace a na viditelných místech při 
všech akcích souvisejících s činností, že jsou realizovány za finanční spoluúčasti Města Litoměřice.  
 
9. Příjemce dotace se zavazuje na originálech dokladů proplácených z dotace Města Litoměřice uvádět: 
„Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 
 
10. Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů 
uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace. 
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11. Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není 
označován za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré 
informace o této Smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této 
smlouvě uvedeny (např. o daňových podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). 
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se zveřejněním 
veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb., 
a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. 
 
12. Příjemce je povinen zajistit obecné povinnosti při nakládání s odpady vč. třídění jednotlivých složek 
odpadu minimálně v rozsahu papír – plast – sklo (a dalších složek např. kovů dle konkrétních podmínek 
činnosti). 
 

Čl. 4 
Finanční vypořádání dotace 

 
1. V případě, že příjemce nedoloží náklady ve výši přiznané dotace, je příjemce povinen nevyužitou 
dotaci vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 15. 2. 2023.  
 
2. Dotace nebude vyplacena, pokud poskytovatel po uzavření smlouvy zjistí, že příjemce dotace má vůči 
poskytovateli nesplněné finanční závazky po datu splatnosti nebo bylo zahájeno insolvenční řízení 
s osobou příjemce dotace nebo vstup do likvidace. 
 
 

Čl. 5 
Kontrola čerpání dotace 

 
1. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání dotace a v této souvislosti nahlížet 
do účetnictví příjemce. Příjemce dotace se tímto zavazuje vytvořit podmínky k provedení kontroly a 
poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly a přijaté závěry kontroly 
respektovat. 
 
2. Příjemce dotace je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 
nebo služeb z veřejných výdajů. Příjemce dotace je tak povinen poskytnout požadované informace a 
dokumentaci zejména zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele, příslušného finančního 
úřadu a dalších oprávněných orgánů veřejné správy a vytvořit uvedeným osobám a orgánům podmínky 
k provedení kontroly předmětu plnění této smlouvy a poskytnout jim součinnost.   
 

 
   Čl. 6 

Doba trvání smlouvy 
 
1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vypořádání všech peněžitých nároků z této 
Smlouvy plynoucích. 
 

2. Smlouvu lze ukončit na základě:  

• písemné Dohody obou smluvních stran.  

Při ukončení Smlouvy Dohodou je příjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet 
poskytovatele dotace poskytnutou část dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení Dohody podepsané oběma smluvními stranami, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

• písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  
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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 příjemce dotace stanovených touto Smlouvou nebo 
obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména pokud:  
 
a) příjemce dotace použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě,   
b) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této 
Smlouvy, 
c) příjemce dotace je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona  
č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,   
d) příjemce dotace změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou 
oblast podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,  
e) pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, provedení 
kontroly čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení příslušných účetních knih, 
příjmových a výdajových dokladů, jakož i další neposkytnutí potřebné součinnosti k provedení kontroly, 
f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace v termínu stanoveném touto Smlouvou, 
g) příjemce dotace neinformuje veřejnost o tom, že aktivity v rámci své činnosti realizuje za finanční 
spoluúčasti Města Litoměřice,  
h) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci). 
 
4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká a 
nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení dotace, se příjemce dotace 
zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele dotace 
uvedený v záhlaví této Smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení 
výpovědi. 
 
5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce dotace vrátí 
poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení Smlouvy dojde až vypořádáním 
všech práv a povinností smluvních stran.  

 
6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy musí být učiněn písemně a musí 
v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku Smlouvy. 
 
7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s poskytnutou dotací po 
dobu 10 let od ukončení čerpání dotace způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy 
České republiky. Lhůta začíná běžet od 1. 1. roku následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.  
 
 

Čl. 7 
Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

 
1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné použití nebo zadržení 
peněžních prostředků poskytnutých jako dotace. 
 
2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost stanovená právními 
předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto Smlouvou. Za neoprávněné použití 
dotace se považuje porušení povinnosti příjemce dotace, ke kterému došlo před i po připsání peněžních 
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prostředků na účet příjemce dotace a neprokáže-li příjemce dotace, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků ve 
stanoveném termínu.  
 
4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  
 
5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve lhůtě 1 
měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost stanovenou právním 
předpisem, která souvisí s účelem, na který byla dotace poskytnuta, nedodržel účel dotace nebo 
podmínky této Smlouvy, za kterých byla dotace poskytnuta, u nichž nelze vyzvat k provedení opatření k 
nápravě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení 
rozpočtové kázně.  
 
6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v jím stanovené 
lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce dotace porušil méně závažnou 
podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace stanovil, že její nesplnění bude postiženo nižším 
odvodem, než kolik činí celková částka dotace a jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. V 
rozsahu, v jakém příjemce dotace provedl opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové 
kázně.  
 
7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení povinnosti stanovené 
v Čl. 3 odst. 7. této Smlouvy. Za porušení těchto povinností se stanoví odvod ve výši 1.000 Kč. Při 
porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají.  
 
8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení s odvodem a 
prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti příjemce dotace o 
finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další období. 

 
 

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

 
1.Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  
 
2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží poskytovatel dotace a 
příjemce dotace. 
 
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem jejich pravé a 
svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
 
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních stran, 
platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Zastupitelstva města Litoměřice. 
 
5. Rada města Litoměřice schválila usnesením č. 557/22/2020 ze dne 16. 11. 2020 v souladu 
s Příkazem starosty města a tajemníka MěÚ č. 7/2020 o symbolech města Litoměřice užívání znaku a 
loga města Litoměřice při všech formách propagace projektů a celoročních činností subjektů, které jsou 
podpořeny dotacemi z rozpočtu města Litoměřice.  
 



  

Stránka 6 z 6 
 

6. Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž uvedený zákon podmiňuje 
platnost tohoto právního jednání.  
 
7. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), touto 
doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání splní povinnosti uložené 
uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu zveřejní v ISRS. 
 
8. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle zákona  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této smlouvy v 
ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují.  
 
9. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského zákoníku mezi 
sebou před uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato smlouva platně uzavřena 
dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 
 
10.  Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS). 
 
 
V Litoměřicích dne ………………….    V Litoměřicích dne ……………………  
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..        …………………………………………….. 
Město Litoměřice                                              Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s.            
zastoupené místostarostou                            zastoupený předsedou   
Mgr. Karlem Krejzou                                  Ing. Josefem Mayerem 
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Podkladový materiál pro 7. jednání ZM dne 9. 12. 2021

Číslo bodu: 17

Název bodu: Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2022 TJ Slovan
Litoměřice z.s.

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

Důvodová zpráva:

TJ Slovan Litoměřice z.s., IČO: 467 68 955, Sovova 709/5, 412 01 Litoměřice žádá o poskytnutí
dotace ve výši 800.000 Kč na zabezpečení své celoroční činnosti pro rok 2022 (žádost viz příloha
orig. zápisu). Povinnou přílohou žádosti je i detailní finanční plán spolku pro rok 2022, který byl
předložen všem členům komise sportu na jednání dne 29. 11. 2021. Zastupitelům města je tato
příloha k dispozici na odboru ŠKSaPP.

Komise sportu při RM na svém jednání dne 29. 11. 2021 žádost včetně její přílohy projednala a s
přihlédnutím ke Koncepci rozvoje sportu v Litoměřicích pro období 2018-2023 (usnesení ZM č.
100/4/2018 ze dne 21. 6. 2018) a stanoveným limitům v návrhu rozpočtu města Litoměřice pro rok
2022 doporučuje poskytnutí dotace ve výši 720.000 Kč.

Dopad do rozpočtu města:

Rozpočet pro rok 2022:
03241/3200  individuální dotace - basketbal    2.610 tis.

Návrh Usnesení:

usnesení č. ../7/2021

ZM schvaluje:
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 720.000 Kč pro TJ Slovan Litoměřice z.s., Sovova 709/5, 412 01
Litoměřice, IČO: 467 68 955 na podporu celoroční činnosti spolku pro rok 2022
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS/190/2021 mezi TJ Slovanem
Litoměřice z.s., Sovova 709/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 68 955 a Městem Litoměřice (viz příloha
orig. zápisu).

Příloha č. 1: TJ_Slovan_Litomerice_zadost_o_dotaci_anonym.pdf
Příloha č. 2: VPS_TJ_Slovan_Litomerice_dotace_na_celorocni_cinnost_2022_anonym.pdf

V Litoměřicích 02.12.2021

Předkládá: Mgr. Karel Krejza
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  

č. ŠKAS/190/2021 
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: XXXXX 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
TJ Slovan Litoměřice z.s. 
se sídlem Sovova 709/5, 412 01 Litoměřice 
IČO: 467 68 955 
zastoupený předsedou Mgr. Petrem Galiou 
bankovní spojení: ČSOB a.s. 
číslo účtu: XXXXX   
(dále jen příjemce) 
 

uzavírají tuto smlouvu: 
 

 Čl. 1 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace ze strany poskytovatele, a to na úhradu výdajů účelně 
a hospodárně vynaložených příjemcem na jeho celoroční činnost v roce 2022. 
 
2. Výdaji, které NELZE zahrnout do celkových vynaložených výdajů na realizaci činnosti příjemce jsou 
následující: 
 

a) úhrada daní, daňových odpisů 
b) úhrada jistiny a úroků z úvěrů a půjček 
c) nákup věcí osobní potřeby, nesouvisející se sportovní činností 
d) penále, pokuty 
e) pojistné z titulu pojištění majetku 
f) bankovní poplatky 
g) nákup nemovitostí 
h) nákup investičního majetku 
i) finanční leasing s následnou koupí najaté věci 
j) dary třetím osobám – výjimkou jsou ceny a odměny do pořádaných soutěží  
k) odváděné členské a jiné příspěvky 
l) výdaje na občerstvení a pohoštění vyjma stravování sportovců 
m) DPH, pokud příjemce je plátcem DPH a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů, má možnost nárokovat odpočet daně na vstupu plně či částečně. 

 
Čl. 2 
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Výše a způsob poskytnutí dotace 
 

1.Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu 
s Koncepcí rozvoje sportu v Litoměřicích pro období 2018-2023, která byla schválena ZM dne  
21. 6. 2018 pod usnesením č. 100/4/2018 a ve smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice  
č. …………. ze dne 9. 12. 2021, poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na rok 2022 jednorázovou účelovou 
dotaci na výdaje uvedené v Čl. 1 této smlouvy ve výši 720.000 Kč (slovy: sedm set dvacet tisíc korun 
českých).  
 
2.Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele č. XXXXX na účet příjemce 
č. XXXXX vedeného u ČSOB, a.s., nejpozději do 14 dnů od účinnosti a platnosti této smlouvy, která bude 
splněna zveřejněním v ISRS podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).   
 
3. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace nejpozději do 
15. 2. 2023. 
 

Čl. 3 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
Příjemce dotace prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 
 
1. Příjemce se zavazuje použít dotaci výhradně k úhradě výdajů specifikovaných v Čl. 1 této Smlouvy. 
 
2. Příjemce dotace je povinen použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou a právními předpisy, 
zejména se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů a zákonem č. 563/19991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
 
3. Příjemce nesmí převést dotaci na jinou právnickou osobu či fyzickou osobu. 
 
4. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.  
 
5. Příjemce prohlašuje, že nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu k poskytovateli a není v 
insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v budoucnu, je příjemce dotace povinen neprodleně 
tuto skutečnost oznámit poskytovateli dotace. Zahájení insolvenčního řízení je důvodem k odstoupení 
od smlouvy ze strany poskytovatele dotace. 
 
6. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce dotace. 
 
7. Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách příjemce dotace jako jsou vlastnická práva, 
vstup do likvidace, přeměna právnické osoby, změna statutárního zástupce, změna názvu, bankovního 
spojení, sídla či doručovací adresy apod., a to do 14 dnů ode dne, kdy tato skutečnost (změna) nastala. 
 
8. Uvádět po celou dobu čerpání dotace na všech tiskovinách, elektronických nebo jiných médiích (CD, 
DVD, na internetu apod.) vyhotovených v rámci činnosti příjemce dotace a na viditelných místech při 
všech akcích souvisejících s činností, že jsou realizovány za finanční spoluúčasti Města Litoměřice.  
 
9. Příjemce dotace se zavazuje na originálech dokladů proplácených z dotace Města Litoměřice uvádět: 
„Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 
 
10. Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů 
uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace. 
 
11. Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není 
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označován za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré 
informace o této Smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této 
smlouvě uvedeny (např. o daňových podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). 
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se zveřejněním 
veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb., 
a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. 
 
12. Příjemce je povinen zajistit obecné povinnosti při nakládání s odpady vč. třídění jednotlivých složek 
odpadu minimálně v rozsahu papír – plast – sklo (a dalších složek např. kovů dle konkrétních podmínek 
činnosti). 
 

Čl. 4 
Finanční vypořádání dotace 

 
1. V případě, že příjemce nedoloží náklady ve výši přiznané dotace, je příjemce povinen nevyužitou 
dotaci vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 15. 2. 2023.  
 
2. Dotace nebude vyplacena, pokud poskytovatel po uzavření smlouvy zjistí, že příjemce dotace má vůči 
poskytovateli nesplněné finanční závazky po datu splatnosti nebo bylo zahájeno insolvenční řízení 
s osobou příjemce dotace nebo vstup do likvidace. 
 
 

Čl. 5 
Kontrola čerpání dotace 

 
1. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání dotace a v této souvislosti nahlížet 
do účetnictví příjemce. Příjemce dotace se tímto zavazuje vytvořit podmínky k provedení kontroly a 
poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly a přijaté závěry kontroly 
respektovat. 
 
2. Příjemce dotace je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 
nebo služeb z veřejných výdajů. Příjemce dotace je tak povinen poskytnout požadované informace a 
dokumentaci zejména zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele, příslušného finančního 
úřadu a dalších oprávněných orgánů veřejné správy a vytvořit uvedeným osobám a orgánům podmínky 
k provedení kontroly předmětu plnění této smlouvy a poskytnout jim součinnost.   
 

 
   Čl. 6 

Doba trvání smlouvy 
 
1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vypořádání všech peněžitých nároků z této 
Smlouvy plynoucích. 
 

2. Smlouvu lze ukončit na základě:  

• písemné Dohody obou smluvních stran.  

Při ukončení Smlouvy Dohodou je příjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet 
poskytovatele dotace poskytnutou část dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení Dohody podepsané oběma smluvními stranami, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

• písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  
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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 příjemce dotace stanovených touto Smlouvou nebo 
obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména pokud:  
 
a) příjemce dotace použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě,   
b) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této 
Smlouvy, 
c) příjemce dotace je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona  
č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,   
d) příjemce dotace změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro danou 
oblast podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,  
e) pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, provedení 
kontroly čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení příslušných účetních knih, 
příjmových a výdajových dokladů, jakož i další neposkytnutí potřebné součinnosti k provedení kontroly, 
f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace v termínu stanoveném touto Smlouvou, 
g) příjemce dotace neinformuje veřejnost o tom, že aktivity v rámci své činnosti realizuje za finanční 
spoluúčasti Města Litoměřice,  
h) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci). 
 
4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká a 
nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení dotace, se příjemce dotace 
zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele dotace 
uvedený v záhlaví této Smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení 
výpovědi. 
 
5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce dotace vrátí 
poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení Smlouvy dojde až vypořádáním 
všech práv a povinností smluvních stran.  

 
6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy musí být učiněn písemně a musí 
v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku Smlouvy. 
 
7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s poskytnutou dotací po 
dobu 10 let od ukončení čerpání dotace způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy 
České republiky. Lhůta začíná běžet od 1. 1. roku následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.  
 
 

Čl. 7 
Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

 
1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné použití nebo zadržení 
peněžních prostředků poskytnutých jako dotace. 
 
2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost stanovená právními 
předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto Smlouvou. Za neoprávněné použití 
dotace se považuje porušení povinnosti příjemce dotace, ke kterému došlo před i po připsání peněžních 
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prostředků na účet příjemce dotace a neprokáže-li příjemce dotace, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků ve 
stanoveném termínu.  
 
4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové 
kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  
 
5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve lhůtě 1 
měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost stanovenou právním 
předpisem, která souvisí s účelem, na který byla dotace poskytnuta, nedodržel účel dotace nebo 
podmínky této Smlouvy, za kterých byla dotace poskytnuta, u nichž nelze vyzvat k provedení opatření k 
nápravě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení 
rozpočtové kázně.  
 
6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v jím stanovené 
lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce dotace porušil méně závažnou 
podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace stanovil, že její nesplnění bude postiženo nižším 
odvodem, než kolik činí celková částka dotace a jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. V 
rozsahu, v jakém příjemce dotace provedl opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové 
kázně.  
 
7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení povinnosti stanovené 
v Čl. 3 odst. 7. této Smlouvy. Za porušení těchto povinností se stanoví odvod ve výši 1.000 Kč. Při 
porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají.  
 
8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení s odvodem a 
prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti příjemce dotace o 
finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další období. 

 
 

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

 
1.Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  
 
2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží poskytovatel dotace a 
příjemce dotace. 
 
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem jejich pravé a 
svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
 
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních stran, 
platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Zastupitelstva města Litoměřice. 
 
5. Rada města Litoměřice schválila usnesením č. 557/22/2020 ze dne 16. 11. 2020 v souladu 
s Příkazem starosty města a tajemníka MěÚ č. 7/2020 o symbolech města Litoměřice užívání znaku a 
loga města Litoměřice při všech formách propagace projektů a celoročních činností subjektů, které jsou 
podpořeny dotacemi z rozpočtu města Litoměřice.  
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6. Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž uvedený zákon podmiňuje 
platnost tohoto právního jednání.  
 
7. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), touto 
doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání splní povinnosti uložené 
uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu zveřejní v ISRS. 
 
8. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle zákona  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této smlouvy v 
ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují.  
 
9. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského zákoníku mezi 
sebou před uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato smlouva platně uzavřena 
dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 
 
10.  Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS). 
 
 
V Litoměřicích dne ………………….    V Litoměřicích dne ……………………  
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..        …………………………………………….. 
Město Litoměřice                                  TJ Slovan Litoměřice z.s.           
zastoupené místostarostou                              zastoupený předsedou  
Mgr. Karlem Krejzou                                         Mgr. Petrem Galiou 
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Podkladový materiál pro 7. jednání ZM dne 9. 12. 2021

Číslo bodu: 18

Název bodu: Prominutí splátky – návratná finanční výpomoc Slavoj Litoměřice,
z.s.

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

Důvodová zpráva:

Sportovní spolek Slavoj Litoměřice, z.s., se sídlem Písečný ostrov 1928/1, 412 01 Litoměřice, IČO:
148 66 170, žádá o prominutí splátky ve výši 70.000 Kč za rok 2021 plynoucí z uzavřené
veřejnoprávní smlouvy č. ŠKAS/122/2017 ze dne 18. 5. 2017 s Městem Litoměřice (žádost viz příloha
orig. zápisu).

Uvedenému sportovnímu spolku byla v květnu 2017 poskytnuta na pořízení plastového povrchu
hokejbalového hřiště ve vlastnictví spolku účelová dotace ve výši 350.000 Kč a návratná finanční
výpomoc ve výši 350.000 Kč. Dodatkem č.1 k výše uvedené smlouvě byla první splátka ve výši 70.000
Kč prominuta ZM usnesením č. 156/8/2017 ze dne 7. 12. 2017, dodatkem č. 2 k uvedené smlouvě
byla druhá splátka ve výši 70.000 Kč prominuta ZM usnesením č. 32/02/2018 ze dne 6. 12. 2018 a
dodatkem č. 3  uvedené smlouvy byla splátka ve výši 70.000 Kč, která měla být uhrazena do 31. 12.
2019 odložena o rok dle usnesení ZM č. 171/5/2019 ze dne 5. 12. 2019. V roce 2020 byly uhrazeny
dvě splátky v celkové  výši 140.000 Kč.

Návrh Usnesení:

usnesení č. ../7/2021

ZM schvaluje:

a) prominutí splátky Slavoji Litoměřice, z.s., se sídlem Písečný ostrov 1928/1, 412 01 Litoměřice,
IČO: 148 66 170 ve výši 70.000 Kč, která je splatná ke dni 31. 12. 2021 na základě veřejnoprávní
smlouvy č. ŠKAS/122/2017 uzavřené s Městem Litoměřice dne 18. 5. 2017,
b) uzavření Dodatku č. 4 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS/122/2017 mezi
Městem Litoměřice a Slavojem Litoměřice, z.s., Písečný ostrov 1928/1, 412 01 Litoměřice, IČO: 148
66 170 (viz příloha orig. zápisu),
c) rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: RO_ZM_9_12_2021_prominuti_splatky_SlavojLitomerice.pdf
Příloha č. 2: Slavoj_Litomerice_dodatek_c_4_k_VPS_o_poskytnuti_dotace_anonym.pdf
Příloha č. 3: Slavoj_Litomerice_zadost_o_prominuti_splatky_anonym.pdf

V Litoměřicích 02.12.2021

Předkládá: Mgr. Karel Krejza



pro jednání v ZM, dne:

předkládá odbor:

ÚZ/ORG

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 14 002 047,74 70 000 14 072 047,74

2 3238/3200 TJ Slavoj - spl.půjčky do r. 2021  70 000 -70 000 0

14 072 048 0 14 072 048

ÚZ/ORG

původní změna nový

0 0 0

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Návrh rozpočtového opatření na žádost Slavoj Litoměřice, z.s. ve věci  prominutí splátky ve výši 70.000 Kč 

za rok 2021 plynoucí z uzavřené veřejnoprávní smlouvy č. ŠKAS/122/2017 ze dne 18. 5. 2017.

1 O finanční prostředky ve výši 70 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO ZM

9.12.2021

školství, kultury sportu a PP

1. Tabulka P ř í j m y 

N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

C e l k e m 

1.12.2021

Mgr. Karel Krejza 

místostarosta

    Ing. Andrea Křížová

vedoucí odboru
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 DODATEK č. 4  

k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS 122/2017  
uzavřené dne 18. 5. 2017  

 
 
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: XXXXX 
(dále jen „poskytovatel“) 
 
a 
 
Slavoj Litoměřice, z.s. 
se sídlem Písečný ostrov 1928/1, 412 01 Litoměřice  
IČO: 148 66 170 
zastoupený předsedou Ing. Josefem Mayerem a výkonným ředitelem Ing. Eduardem 
Šífem 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: XXXXX 
(dále jen „příjemce“) 
 

výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4  

k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS 122/2017 uzavřené dne 
18. 5. 2017 (dále jen „Smlouva“). 

I. 
 

1. Podle Čl. 3 odstavce 4. shora uvedené Smlouvy se příjemce zavázal vrátit 
poskytovateli návratnou finanční výpomoc ve splátkách. Pátou splátku ve výši 
70.000 Kč se zavázal uhradit do 31. 12. 2021. 

2. Zastupitelstvo města Litoměřice projednalo a schválilo prominutí páté splátky 
návratné finanční výpomoci, tedy prominutí částky 70.000 Kč (slovy: sedmdesát 
tisíc korun českých), a to usnesením č. ……….. na svém zasedání dne 9. 12. 2021. 
Zastupitelstvo města Litoměřice zároveň schválilo uzavření tohoto Dodatku č. 4  
ke Smlouvě. 

3. Neuhrazení páté splátky podle Čl. 3 odst. 4 Smlouvy se tak nepovažuje za 
porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a 
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nejedná se o zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako návratná 
finanční výpomoc ve smyslu Čl. 8 odstavce 1 Smlouvy. 

II. 
 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 4 byl sepsán z jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo jinak nevýhodných podmínek, přečetly si jej a 
souhlasí bez výhrad s jeho obsahem. Na důkaz připojují své vlastnoruční 
podpisy.  

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dne 9. 12. 2021 a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv (ISRS).  

 
V Litoměřicích dne 9. 12. 2021 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………                ……………………………………………….       
Město Litoměřice     Slavoj Litoměřice, z.s. 
zastoupené místostarostou   zastoupený předsedou Ing. Josefem 
Mgr. Karlem Krejzou    Mayerem a výkonným ředitelem  
       Ing. Eduardem Šífem 
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Podkladový materiál pro 7. jednání ZM dne 9. 12. 2021

Číslo bodu: 19

Název bodu: Schválení 6. Komunitního plánu sociálních služeb ORP
Litoměřice 2022 - 2025

Zodpovídá: Ing. Renáta Jurková
Zpracoval/a/i: Jan Vochomůrka

Důvodová zpráva:

V roce 2021 pracovní skupiny společně se zástupci obcí na území ORP Litoměřice, kteří měli zájem
zúčastnit se tvorby nového komunitního plánu vypracovali návrhová opatření. Komunitní je
strategickým dokumentem města důležitým pro stanovení potřebnosti sociálních služeb, plán
pomáhá nastavit potřebné kapacity sociálních služeb a jejich financování. Od 4. 10. do 15. 10. 2021
proběhlo připomínkovací řízení, ve kterém nebyla přijata žádná připomínka.
V rámci schváleného rozpočtu, ÚZ 6043.

Návrh Usnesení:

usnesení č. ../7/2021

ZM schvaluje 6. Komunitní plán sociálních služeb ORP Litoměřice 2022 – 2025 (viz příloha orig.
zápisu).

Příloha č. 1: Komunitni_plan.pdf

V Litoměřicích 02.12.2021

Předkládá: Lukas Wünsch
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6. Komunitní plán sociálních služeb ORP Litoměřice 2022-2025 
byl schválen usnesením Zastupitelstva města Litoměřice 
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6. KOMUNITNÍ PLÁN 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

ORP LITOMĚŘICE
2022 - 2025



Obsah

  Úvodní slovo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

 1 Litoměřice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

 2 Komunitní plánování sociálních služeb. . . . . . . . . . . . . . .5

 3 Sociodemografi cká analýza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

 4 Návrhová opatření  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

 4.1 Osoby se zdravotním postižením. . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

 4.2 Senioři  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

 4.3 Osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou 
  a etnické menšiny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

 4.4 Rodina, děti a mládež  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

 4.5 Manažerská skupina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

  Vysvětlivky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

2



Slovo místostarosty města Litoměřice 
a vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Vážení spoluobčané,

Litoměřice tímto vstupují do dalšího období 6. Komunitního plánu sociálních služeb 
ORP Litoměřice.

Tento komunitní plán navazuje na  předešlá období, ze kterých přebírá vše, co se 
osvědčilo. Všechny sociální služby na našem území patří již tradičně mezi jedny z nej-
rozvinutější v naší zemi. Město Litoměřice investuje ze svého rozpočtu jedny z nej-
vyšších fi nančních prostředků a na úrovni žití je to znát. Jedním ze základních pilířů 
plánu je i nadále přístupnost nabízených služeb všem kategoriím obyvatel. To se nám 
daří zejména díky spolupráci všech lidí a organizací, které jsou dalším pilířem služeb. 
Za to jim a vám všem patří můj velký dík!

Uplynulý rok a půl (2020-21) nám také připomenul jednu velice důležitou věc. Tím je 
tradiční mezigenerační rodina. Připomenul nám, že nejrychlejší pomoci se nám vždy 
dostane od našich blízkých. Jsem přesvědčen, že pomoc máme každý hledat nejpr-
ve na konci své paže a ve své rodině. Bylo tomu tak stovky let a vždy to fungovalo. 
Zkusme proto tuto osvědčenou tradici oprášit. Kromě nejlepší možné pomoci se tak 
dočkáme i blízkosti našich blízkých. A to žádný sebelepší systém nenahradí … 

Buďte zdrávi!

Lukas Wünsch,
místostarosta města Litoměřice

Vážení spoluobčané

Představuji Vám 6. Komunitní plán sociálních služeb ORP Litoměřice.

Město Litoměřice nabízí vysokou kvalitu života pro všechny generace, které zde žijí 
nebo město navštíví. Plně si uvědomujeme potřebu sociálních služeb a vždy je spo-
lehlivě podporujeme. Vylepšování sociálních služeb bylo prioritou při tvorbě tohoto 
plánu.

Aby tento dokument odpovídal kvalitě, tak se v pracovních skupinách intenzivně ně-
kolik měsíců tvořilo, diskutovalo a poctivě zpracovávala současná podoba 6. Komunit-
ního plánu. Jsme rádi, že nový dokument pomůže všem, kteří to potřebují.

Během tvorby Komunitního plánu se všichni účastníci tohoto procesu setkávali s řa-
dou problémů, úkolů a výzev, se kterými bylo potřeba pracovat a hledat vhodná řeše-
ní, která by odpovídala místním podmínkám.

Pracovníci komunitního plánování na odboru sociálních věcí a  zdravotnictví města 
Litoměřice úzce spolupracují se všemi organizacemi, složkami a  všemi, co mohou 
přispět svou odborností k  tvorbě a  kvalitě sociálních služeb. Velmi si vážím jejich 
odbornosti a schopnosti spolupráce.

Velké poděkování patří celému vedení města Litoměřice, za jejich podporu a vstříc-
nost při tvorbě a realizace 6. Komunitního plánu ORP Litoměřice.

Ing. Bc. Renáta Jurková,
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
města Litoměřice
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1 Litoměřice

Litoměřice jsou město na soutoku Labe a Ohře v severních Čechách. Celková rozloha města činí celkem 17,99 km2 a žije 
zde téměř 25 tisíc obyvatel. Královským městem se Litoměřice staly v rozmezí let 1219 a 1228. Historické jádro města 
je již od roku 1950 městskou památkovou rezervací, v níž je zahrnuto celkem 44 ulic a devět náměstí.  

V rámci celé obce s rozšířenou působností se nachází 40 obcí o rozloze 47 tisíc hektarů (47 058). Pro tento správní 
obvod je příznačné nejen zelinářství, ovocnářství a pěstování vinné révy, ale i chemický a papírenský průmysl. Na území 
správního obvodu se nachází chráněná krajinná oblast České středohoří.

Od roku 2002 je město Litoměřice zapojeno do mezinárodního programu Zdravé město iniciovaného Světovou zdra-
votnickou organizací k naplňování cílů udržitelného rozvoje OSN - kvalitního a bezpečného života jeho obyvatel. Od 
stejného roku je členem Národní sítě Zdravých měst ČR.

Město Litoměřice získalo řadu ocenění:
• 1. místo – PŘÍVĚTIVÝ ÚŘAD v Ústeckém kraji roku 2017
• 3. místo – SKLENĚNÁ POPELNICE v roce 2017
• PARK roku 2017 – Jiráskovy sady 
• 1. místo – VEŘEJNÝ SEKTOR – společensky odpovědné město v roce 2017
• E15 PREMIUM – Energetický počin roku 2017
• 1. místo – Přívětivý úřad v Ústeckém kraji roku 2017
• 1. místo – Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost v kategorii Veřejný sektor – obec
• 1. místo – Park roku 2017 
• 1. místo Zlatý erb 2018 (kategorie Smart city a nejlepší elektronická služba): Litoměřice: Komunitní plánování 

sociálních služeb
• Šampion Národní sítě Zdravých měst 2018
• Vítěz soutěže Fairtradový počin roku 2018
• 2. místo - E.ON Energy Globe 2018: Litoměřice, město s energií
• 2. místo – Zlatý erb 2018 (kategorie Smart city a nejlepší elektronická služba): Litoměřice: Geoportál – rozcestník 

mapových služeb
• 2. místo – Osobnost eGovernmentu 2018
• 1. místo – Stavba Ústeckého kraje 2017: Modernizace a dostavba autobusového nádraží I. Etapa
• 1. místo – Přívětivý úřad 2019 v Ústeckém kraji
• 1. místo – Přívětivý úřad 2019 v rámci České republiky
• 1. místo – Zlatý erb 2019 (kategorie Smart city a nejlepší elektronická služba): Litoměřice: Tichá linka
• 2. místo – Zlatý erb 2019 (kategorie Smart city a nejlepší elektronická služba): Litoměřice: UtilityReport – vyjádření 

k existenci sítí v ORP Litoměřice
• 2. místo – Zlatý erb 2019 (kategorie nejlepší webové stránky města): Litoměřice
• Cena hejtmana za společenskou odpovědnost za rok 2018 v kategorii obec s rozšířenou působností
• 1. místo – Úřad na cestě k rovnosti (kategorie obcí III. typu)
• 1. místo – Město pro byznys Ústeckého kraje 2019
• 1. místo - Cena personalistů za nejlepší HR projekt roku 2019 (Zaměstnanecký zážitek - naše cesta k inovaci)
• 2. místo – Stavba Ústeckého kraje 2018: Revitalizace ulice Palachova v Litoměřicích
• 1. místo – Přívětivý úřad 2020 v Ústeckém kraji
• 3. místo – Přívětivý úřad 2020 v rámci České republiky
• 1. místo – Úřad na cestě k rovnosti (kategorie obcí III. typu)
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2 Komunitní plánování sociálních služeb

Komunitní plánování je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života 
na úrovni obce i kraje, a která výrazně posilu principy zastupitelské demokracie. Komunitní plánování je stále se opaku-
jící proces, který probíhá několik let. 

Komunitní plánování sociálních služeb (dále jen KPSS), je metoda, kterou lze na úrovni obcí a krajů plánovat sociální 
služby tak, aby odpovídaly místním specifi kům i potřebám jednotlivých občanů. Povinnost zpracovávat střednědobé 
plány rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi ukládá krajům zákon č. 108/2006 Sb. v § 95. 

Mezi hlavní principy komunitního plánování patří: 

• Vytyčení priorit, které se formou klíčových opatření promítnou do komunitního plánování
• Spolupráce a partnerství (uživatel, poskytovatel, zadavatel a veřejnost)
• Mezigenerační propojení
• Společné hledání řešení tíživé situace
• Možnosti případových konsilií 
• Hospodárnost a efektivita poskytnuté fi nanční podpory
• Transparentnost a informovanost 
• Monitoring (zpětná vazba)
• Schopnost reagovat na lidské potřeby
• Kompromis přání a možností 

• Obce znají nejlépe potřeby svých obyvatel, mají lepší přehled o místních podmínkách a disponují širokou škálou 
kompetencí, díky kterým mohou realizovat řadu konkrétních opatření. 

Cílem KPSS je posilovat sociální soudržnost komunity a podporovat sociální začleňování jednotlivců i skupin a před-
cházet jejímu sociálnímu vyloučení. Zvýšení povědomí široké veřejnosti i všem orgánům státní správy i samosprávy 
o výzvách a dopadech demografi ckého vývoje v ČR a v konkrétním daném regionu. Dalším společným cílem je zajistit 
udržení stávající sítě sociálních služeb a zároveň zefektivnit jejich kvalitu a dostupnost na celé ORP Litoměřice. Rov-
něž reagovat na výrazný nárůst starších věkových kategorií, implementaci prorodinné politiky, vytvoření fl exibilních 
podmínek při zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zajišťovat dodržování lidských práv, rovnoprávní přístup 
a možnost volby každého občana. 

Účelem komunitního plánování ve městě Litoměřice je vytvoření a udržení systému sociálních služeb tak, aby byla 
udržena jejich kvalita, návaznost, kontinuita, dostupnost, vyváženost poptávky a nabídky, hospodárnost a efektivita 
fi nancování. Plán odráží potřeby občanů, reálné potřeby města a určuje strategické priority v sociální oblasti. 

Komunitní plán je nástrojem účelného, efektivního a hospodárného vynakládání fi nančních prostředků na sociální služ-
by a související aktivity pro občany. Prostřednictvím komunitního plánu je vytvořen systém, který vychází v co nejvíce 
vstříc uživatelům sociálních služeb a zajišťuje síť sociálních služeb a souvisejících aktivit, která odpovídá jejich potře-
bám i místním specifi kům. 

5



Sociální služby

Zadavatel sociálních služeb
Je odpovědný za zajištění sociálních služeb na příslušném území. Zadavateli jsou především obce a kraje, které tedy 
prostřednictvím zastupitelů nesou odpovědnost za kvalitu a dostupnost sociálních služeb.

Poskytovatel sociálních služeb
Jedná se o subjekt, který poskytuje sociální služby dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Uživatel sociálních služeb
Jedinci, kteří se potýkají s problémy vycházejícími z jejich nepříznivé sociální situace anebo jsou odkázáni na pomoc 
druhých. např. jde o tělesně i mentálně postižené, osoby bez přístřeší, seniory i rodiny, které se nacházejí v tíživé situ-
aci. 

Tyto tři skupiny společně tvoří tzv. triádu, která je základem pro komunitní plánování sociálních služeb.

Organizační struktura
Organizační strukturu komunitního plánování ve městě Litoměřice tvoří čtyři základní roviny: 

• schvalovací, poradní, řídící a odborná.

Schvalovacími orgány je Rada města Litoměřice a Zastupitelstvo města Litoměřice. Poradním orgánem je Zdravotní 
a sociální komise při Radě města Litoměřice. Řídícím orgánem je manažerská skupina. Odborným orgánem jsou čtyři 
pracovní skupiny. 

Manažerský tým komunitního plánování 
Je základním řídícím článkem komunitního plánování. Připomínkuje znění konkrétních cílů a opatření. Členy manažer-
ského týmu ve struktuře komunitního plánování v Litoměřicích jsou manažeři jednotlivých pracovních skupin a záštitu 
města tvoří místostarosta pro sociální oblast, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví a referenti úseku komu-
nitního plánování.

Pracovní skupiny
Zastupují a hájí zájmy poskytovatelů a uživatelů v rámci rozvoje sociálních služeb příslušné oblasti. Podílejí se na im-
plementaci komunitních plánů, propojování a spolupráci jednotlivých služeb i mezi jednotlivými oblastmi péče. Pracovní 
skupiny zodpovídají profi lu příslušné cílové skupiny, defi nic problémových oblastí, za formulaci jednotlivých cílů a opat-
ření.

Skupina pro osoby 
se zdravotním 

postižením

Skupina 
pro seniory

Manažerská skupina

Rada města

Zastupitelstvo města

Skupina pro rodinu, 
děti a mládež

Skupina pro osoby 
v přechodné krizi, 
ohrožené drogou 

a etnické menšiny
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Zpracovatelský tým 

Řídící manažerská skupina komunitního plánování 
Pracovní skupiny komunitního plánování odborníků za danou oblast

• Péče o seniory
• Péče o zdravotně postižené občany
• Péče o rodiny, děti a mládež
• Péče o osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny

Další poradní orgány: 

• Úsek prevence kriminality
• MAS České Středohoří
• MAS Podřipsko 
• Zdravotní a sociální komise rady města

Podklady pro tvorbu plánu 
• Strategický plán rozvoje města Litoměřice
• Analýza potřebnosti sociálních služeb na SO ORP Litoměřice 2017 
• Koncepce proseniorské politiky pro rok 2021–2025 města Litoměřice  
• Koncepce rodinné politiky Ústeckého kraje na roky 2019–2021
• Plán prevence kriminality pro rok 2017–2021
• Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2019–2021
• https://www.kr-ustecky.cz/strednedoby-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-usteckeho-kraje-na-obdobi-2019-

2021/d-1730710/p1=274561
• Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS České středohoří 2014–2020
• https://mascs.cz/images/SCLLD_2014_-_2020/SCLLD_8_3_2016.pdf
• Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podřipsko 2014–2020
• http://maspodripsko.cz/download/strategie-komunitne-vedeneho-mistniho-rozvoje-mas-podripsko-2014-2020/
• Komunitní plán zdraví a kvality života Litoměřice pro rok 2019–2020
• https://www.dataplan.info/cz/litomerice/ocima-lidi/planovani-s-verejnosti/komunitni-plan-zdravi-a-kvality-zivota-

litomerice-2019-2020
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3 Sociodemografi cká analýza

Správní obvod obce s rozšířenou působností Litoměřice se nachází v Ústeckém kraji a rozprostírá se na území o rozloze 
větší než 47 tisíc hektarů (47 058). Většina území je tvořena zemědělskou půdou (66,5 %) a lesy (20,4 %), zastavěná 
plocha představuje 937 hektarů, tedy 2 % celého území. 

Na území SO ORP Litoměřice působí MAS České středohoří, z.s. 
a MAS Podřipsko, z.s

Místní akční skupina (MAS) - jde o společenství občanů, míst-
ně působících neziskových organizací, podniků a veřejné 
správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), kte-
ré spolupracují na  rozvoji venkovského regionu 
a jeho zemědělství a při získávání fi nanč-
ní podpory z  Evropské unie 
a z národních programů pro 
svůj region. Místní akční 
skupina (MAS).

SO ORP Litoměřice 

k 1. 1. 2016
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SWOT MAS České středohoří - sociální, komunitní 
a zdravotní služby

Silné stránky Slabé stránky

• Velký počet stabilních organizací v Litoměřicích, které 
poskytují širokou nabídku sociálních služeb (2.1.3.4)

• Špatné rozmístění sociálních a komunitních služeb 
v území (poskytovatelé jsou koncentrováni pouze 
v Litoměřicích) (2.1.3.2, 2.1.3.3, 2.1.3.4)

• Přítomnost pobytových zařízení v regionu (2.1.3.2) • Absence nabídek terénních a ambulantních sociálních 
služeb zejména pro seniory v malých obcích (2.1.3.2)

• Existence nemocnice v Litoměřicích (2.1.3.3, 2.1.6) • Dostupnost a kapacita sociálních služeb neodpovídá 
potřebám obyvatel (2.1.3.2)

• Nedostatečná znalost o možnostech využití a nabídky 
sociálních a komunitních služeb obyvatelstvem 
(2.1.3.2, 2.1.3.4)

• Nedostatečné povědomí o možnosti využití příspěvku 
na péči na nákup sociálních služeb (2.1.3.2)

• Vyhýbání se placeným soc. službám potenciálními 
klienty (na venkově hlavně pocit deklasování - 
ponížení) (2.1.3.2)

• Chybí pobytová odlehčovací služby pro dospělé 18–
40 let s kombinovaným postižením (2.1.3.3)

Příležitosti Ohrožení

• Zpracování Komunitního plánu ORP Litoměřice, snaha 
zapojit všechny obce

• Změna legislativy ČR a EU

• Zapojení obcí do komunitního plánování soc. služeb 
města Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem

• Snižování fi nančních příspěvků na sociální služby

• Přilákat a podpořit vznik poskytovatelů sociálních 
služeb do periferních částí regionu

• Nedostatek zájmu

• Zvýšení informovanosti sociální systém ČR a nabídce 
služeb LTM, / Lovosice, Roudnice nad Labem

• Nepříznivý demografi cký vývoj

• Přestavění domů v majetku obce na dostupné 
a přijatelné bydlení, DPS

• Změna legislativy, která povede k vynuceným 
investicím (např. zpřísnění hygienických předpisů)

• Stavební obnova budov, objektů nebo jejich částí 
v oblasti sociální a zdravotnické infrastruktury

• Nízká kupní síla a tím i méně peněz klientů na tyto 
služby

• Podpora dobrovolnictví a péče o jeho aktéry 

• Rozšiřování a zkvalitňování zdravotní péče 
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Silné stránky Slabé stránky

• Fungující síť poskytovatelů sociálních služeb • Sociálně patologické jevy na Podřipsku (drogy, 
kriminalita)

• Komunitní plánovaní pro území ORP Roudnice nad 
Labem

• Nedostupné bydlení pro seniory a zdravotně 
postižené

• Ochota samospráv řešit problém sociálně 
vyloučených

• Nedostatečná spolupráce obcí s poskytovateli 
sociálních služeb – nízká míra propagace sociálních 
služeb

• Dobrá dostupnost zdravotnických zařízení • Nedostupnost vybraných sociálních služeb

• Nízký meziroční nárůst kriminality • Absence bezbariérových vstupů do veřejných budov

• Ochota spolupráce mezi provozovateli sociálních 
služeb

• Špatná vybavenost jednotek požární ochrany

Příležitosti Ohrožení

• Rozšíření ploch pro trávení volného času • Špatná podpora sociálně vyloučených ze strany státu

• Vytvoření sociálních podniků • Nárůst kriminality v důsledku ukončení práce se soc. 
vyloučenými

• Zvýšení publicity dostupných sociálních služeb • Časté změny či složitost legislativy

• Rozšíření spektra sociálních služeb • Nízká podpora poskytovatelů soc. služeb ze strany 
obcí 

• Zvýšení bezbariérovosti • Zrušení nemocnice v Roudnici nad Labem

• Působnost Agentury pro sociální začleňování (ASZ) 
ve Štětí a Roudnici nad Labem

• Snížení akceschopnosti jednotek požární ochrany

SWOT sociální oblast Mas Podřipsko
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Vývoj počtu obyvatel
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Sociální služby podle druhu, SO ORP Litoměřice 2017

Odborné sociální poradenství

Služby sociální péče

Služby sociální prevence

Zdroj: převzato od ČSÚ, 2017
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4.1 Návrhová opatření

Pracovní skupina

Osoby se zdravotním 
postižením



Návrhová opatření
Osoby se zdravotním
postižením

Jméno Služba Organizace

Ing. Bc. Ivana Humlová Denní stacionář Centrum pro zdravotně postižené 
děti a mládež - Srdíčko

Barbora Křičková Chráněné bydlení, sociálně 
terapeutická dílna

Centrum sociální pomoci Litoměřice

Bc. Markéta Veselá Centrum denních služeb Diakonie ČCE Litoměřice

Bc. Lucie Matulová Sociálně terapeutické dílny Diakonie ČCE Litoměřice

Bc. Ladislava Pošvová Podpora samostatného bydlení Diakonie ČCE Litoměřice

Jana Novotná, Dis. Ošetřovatelská péče Charita Litoměřice

Mgr. Jakub Černý Sociálně aktivizační služby, odborné 
sociální poradenství, sociální 
rehabilitace

Fokus Labe

Bc. Lucie Marková, Dis. Odlehčovací služby, odborné sociální 
poradenství

Hospic sv. Štěpána

Bc. Veronika Chlubnová Dechový stacionář Oblastní spolek Litoměřice Český 
Červený Kříž

Bc. Jan Vochomůrka Odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví

Město Litoměřice

Bc. Vladimíra Štechová Chráněné bydlení NADĚJE

Bc. Kateřina Drbohlavová Sociálně terapeutické dílny NADĚJE

Libuše Žamberská Svépomocná skupina VIKTORIA Onko klub

Eva Soubustová Svépomocná skupina Svaz postižených civilizačními 
chorobami

Mgr. Iryna Kovalčuková Raná péče Dhemos thenes

Mgr. Alena-Kristina Bašníková, MBA Služby pro nevidomé Tyfl ocentrum

Seznam aktérů pracovní skupiny KPSS
Osoby se zdravotním postižením
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Návrhová opatření
Osoby se zdravotním

postižením

Camphill na soutoku
Camphill na soutoku, z.s., IČ: 68923147
Chráněné bydlení 
České Kopisty 6, Terezín, 412 01 Litoměřice

Pečovatelská služba
Charita Litoměřice, IČ: 46769382 
Pečovatelská služba
Švermova 2099/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - 
SRDÍČKO
Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - 
SRDÍČKO, IČ: 70854165 
Denní stacionář
Revoluční 1845/30, Předměstí, 412 01 Litoměřice

Charitní domov sv. Zdislava - domov se zvláštním 
režimem
Charita Litoměřice, IČ: 46769382
Domovy se zvláštním režimem
Dominikánské náměstí 92/1, Litoměřice-Město, 
412 01 Litoměřice

Domov Na Pustaji Křešice
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková 
organizace, IČ: 00080195 
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Encovanská 73, 411 48 Křešice

Sociální rehabilitace
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci 
v Litoměřicích, IČ: 46768041
Sociální rehabilitace
Teplická 1671/1, Předměstí, 412 01 Litoměřice

Domov U Trati Litoměřice
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková 
organizace, IČ: 00080195 
Domov pro osoby se zdravotním postižením
U Trati 2041/3, Předměstí, 412 01 Litoměřice

Domov sociální péče Skalice
Centrum sociální pomoci Litoměřice, 
příspěvková organizace, IČ: 00080195 
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Skalice 44, Žitenice, 412 01 Litoměřice

Podpora samostatného bydlení
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci 
v Litoměřicích, IČ: 46768041 
Podpora samostatného bydlení
Rooseveltova 744/9, Předměstí, 412 01 Litoměřice

Charitní domov sv. Zdislava - denní stacionář
Charita Litoměřice, IČ: 46769382
Denní stacionáře
Dominikánské náměstí 92/1, Litoměřice-Město, 
412 01 Litoměřice

CSP - Chráněné bydlení Litoměřice
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková 
organizace, IČ: 00080195
Chráněné bydlení 
Jezuitská 8/4, Předměstí 412 01 Litoměřice

CSP Litoměřice STD Cestou integrace
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková 
organizace, IČ: 00080195
Sociálně terapeutické dílny
Pekařská 497/19, Předměstí, 412 01 Litoměřice

KDP Sluníčko
Mgr. Lucie Jursíková Brožková, IČ: 75100967 
Odlehčovací služby
Žernosecká 2280, Předměstí, 412 01 Litoměřice

VIDA centrum Litoměřice
VIDA z.s., IČ: 26636654 
Odborné sociální poradenství
Dvořákova 959/1, Předměstí, 412 01 Litoměřice

Hospic sv. Štěpána, z.s. 
Hospic sv. Štěpána, z.s., IČ: 65081374 
Odlehčovací služby
Rybářské náměstí 662/4, Předměstí, 412 01 Litoměřice

Hospic sv. Štěpána, z.s. 
Hospic sv. Štěpána, z.s., IČ: 65081374 
Odborné sociální poradenství
Rybářské náměstí 662/4, Předměstí, 412 01 Litoměřice

NADĚJE, IČ: 00570931 
Chráněné bydlení
Pražská 992/14, Předměstí, 412 01 Litoměřice

NADĚJE, IČ: 00570931 
Sociálně terapeutické dílny
Pražská 992/14, Předměstí, 412 01 Litoměřice

Fokus Labe - Litoměřice
Fokus Labe, z.ú., IČ: 44226586 
Sociálně aktivizační služby pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením
Velká Krajská 47/7, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice

Centrum denních služeb
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci 
v Litoměřicích, IČ: 46768041 
Centra denních služeb
Rooseveltova 716/7, Předměstí, 412 01 Litoměřice

Fokus Labe - Litoměřice
Fokus Labe, z.ú., IČ: 44226586 
Odborné sociální poradenství
Velká Krajská 47/7, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice

Přehled poskytovatelů sociálních služeb v ORP Litoměřice
Osoby se zdravotním postižením
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Návrhová opatření
Osoby se zdravotním
postižením

Silné stránky Slabé stránky

• Široká síť sociálních služeb pro osoby s mentálním 
postižením

• Chybí služba pro tělesně a zrakově, sluchově 
postižené – absence zmapování potřeb pro tyto cílové 
skupiny 

• Výměna informací mezi členy pracovní skupiny KPSS • Nedostatek kvalitních uchazečů o práci v soc. 
službách 

• Dostupnost paliativní péče • Nedostatek volných míst v Domovech se zvláštním 
režimem 

• Vznik centra duševního zdraví • Absence tlumočnické služby pro sluchově postižené 

• Poskytovatelé ve službách pružně reagují na poptávku 
žadatelů

• Absence odlehčovacích pobytových služeb pro 
všechny cílové skupiny OZP (kombinované postižení, 
Alzheimerova demence, dospělí lidé s mentálně 
postižení) jako podpora rodinám pečujícím 

• Stabilní personální obsazení ve vedení služeb • Nedostatečná bezbariérovost ve městě 

• Dobrá spolupráce s odborem soc. věcí pro pomoc 
konkrétním OZP 

• Chybějící ambulantní služby pro lidí s kombinovaným 
znevýhodněním

• Využití práce dobrovolníků • Nedostatečný počet volných míst v pobytových 
zařízení pro lidi s psychiatrickou diagnózou

Příležitosti Hrozby

• Transformace psychiatrické péče • Nestabilní fi nancování sociálních služeb 

• Spolupráce v rámci ORP • Nejasná změna legislativy 

• Víceleté fi nancování ze strany KÚÚK • Nejednotnost výkaznictví služeb a terminologie

• Napojení na program „Zdravé město“ • Neadekvátní a vysoká míra administrativy pro 
poskytovatele

• Společné ocenění dobrovolníků a dárců z jednotlivých 
litoměřických organizací 

• Ztížené podmínky pro registraci nových soc. služeb 
a změny kapacity služeb 

• Změna zákona o sociálních službách • Nespolupráce s některými aktéry KP 

• Spolupráce s fi remními dárci • Zhoršená epidemiologická nebo jiná krizová situace 
v regionu

• Zlepšení komunikace během krizových situacích

SWOT analýza jako podklad pro KPSS 2022 - 2025
Osoby se zdravotním postižením
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Návrhová opatření
Osoby se zdravotním

postižením

Cíl 1 Zachování nabídky a kapacit fungujících sociálních služeb pro OZP
Cílem zachování nabídky a kapacit fungujících sociálních služeb je poskytnout dostatečnou 
péči osobám se zdravotním postižením, která podporuje jejich důstojný život. Zachování na-
bídky právě těchto služeb napomůžeme kontaktu osob se zdravotním postižením se společen-
ským prostředím, které podporuje jejich schopnosti.

Opatření 1.1.1 Zajištění bydlení pro OZP s přiměřenou mírou podpory

Opatření 1.1.2 Zajištění zaměstnanosti a zaměstnatelnosti OZP

Opatření 1.1.3 Udržení služby sociální rehabilitace

Opatření 1.1.4 Udržení provozu Centra denních služeb

Opatření 1.1.5 Podpora stávající sociální služby včetně aktivit denního stacionáře pro osoby s mentálním 
a kombinovaným zdravotním postižením v rámci Centra pro zdravotně postižené děti a mládež 
- Srdíčko

Opatření 1.1.6 Zachování a udržení aktivit hospicové péče a odlehčovací služby v Litoměřice

Cíl 2 Rozvoj nabídky a kapacit fungujících sociálních služeb pro OZP 
V souvislosti s reformou psychiatrické péče a v návaznosti na vznik Center duševního zdraví 
dochází v rozvoji nabídky pro OZP. 

Opatření 1.2.1 Nastavení sytému péče o duševní zdraví v souvislosti s reformou psychiatrické péče – přesun 
péče do komunity - rozvoj Centra duševního zdraví a sítě komunitních sociálních služeb (od-
borné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby, sociální rehabilitace) pro osoby s chro-
nickým duševním onemocněním

Cíl 3 Vznik nových sociálních služeb pro OZP
Služby se potýkají s novým problémem, kterým je péče staraní rodičů v důchodovém věku 
o své postižené děti. Proto bychom zde uvítali pobytovou sociální službu, které by se dokázala 
postarat jako o pečující seniory tak o jejich postižené děti.

Opatření 1.3.1 Vznik pobytové služby pro rodiče seniory se svými potomky a postižením

Opatření 1.3.2 Chráněné bydlení komunitního typu pro lidi s mentálním postižením

Cíl 4 Zajištění volnočasových aktivit pro OZP
Zajištění aktivit, které umožní osobám se zdravotním postižením vést běžný život. Aktivity 
určené této skupině osob napomáhají k začlenění do společnosti.

Opatření 1.4.1 Zajištění aktivit pro volný čas a vzdělávání OZP

Opatření 1.4.2 Informovanost zaměřená na  prevenci a  péči o  své zdraví a  podpora nemocných k  návratu 
do běžného života

Obsah cílů a opatření za oblast
Osoby se zdravotním postižením

17



Návrhová opatření
Osoby se zdravotním
postižením

1.1.1 Zajištění bydlení pro OZP s přiměřenou mírou podpory

Popis opatření V ORP funguje služba Chráněné bydlení a Podpora samostatného bydlení. V jednotlivých soci-
álních službách je poskytována podpora osobám se zdravotním postižením individuálně podle 
míry jejich samostatnosti. Rodiny, které pečují o takto postižené, mají možnost výběru vhodné 
pobytové nebo terénní služby.

Dopady a výstupy 
opatření

• zajištění bydlení pro osoby s mentálním, psychickým, kombinovaným i jiným zdravotním zne-
výhodněním

• možnost výběru pobytové služby podle potřebné míry podpory
• pomoc rodinám pečujícím o OZP

Název realizátora Naděje 
Chráněné bydlení

CSP
Chráněné bydlení

Diakonie
Podpora samostatného 
bydlení

Sídlo organizace Pražská 14, Litoměřice Jezuitská 4, Litoměřice Rooseveltova 7, Litoměřice

Kapacita 12 48 3 

Aktivity/činnosti Základní činnosti dle zákona 
o soc. službách.
Podpora poskytovaná podle 
individuálních potřeb klientů 
v  oblasti bydlení, hospoda-
ření s  penězi, péče o  zdraví, 
apod.

Základní činnosti dle zákona 
o  soc. službách. Na  základě 
posouzení potřebné míry pod-
pory uživatelů se určí přesný 
časový rozsah poskytování 
sociální služby. Podpora uži-
vatele ve  vedení domácnos-
ti (úklid, praní prádla, nákup 
potravin, zajištění stravy), 
v péči o svoji osobu, zajištění 
zdravotní péče, vyhledávání 
a  udržení pracovního místa. 
Napomáhá v navazování soci-
álních kontaktů, styk s úřady, 
zajištění vzdělávacích, kultur-
ních a sportovních aktivit.

Základní činnosti dle záko-
na o  soc.službách – podpo-
ra v  oblasti bydlení, terénní 
služba je poskytována v  by-
tech klientů a doprovody pro-
bíhají i  na úřadech, u  lékaře, 
při nakupování a podobně.

Cílová skupina Osoby s mentálním a kombi-
novaným postižením ve věku 
18 – 64 let

Osoby s mentálním a kombi-
novaným postižením ve věku 
18 – 80 let

Osoby se zdravotním postiže-
ním, s mentálním postižením, 
duševním onemocněním 

Plánovaný rozpočet 
na rok 2022 5 700 000 Kč 14 000 000 Kč 3 990 000 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2023 5 900 000 Kč 14 400 000 Kč 4 189 500 Kč 

Plánovaný rozpočet 
na rok 2024 6 200 000 Kč 14 800 000 Kč 4 398 980 Kč

Plné znění cílů a opatření pracovní skupiny
Osoby se zdravotním postižením

Cíl 1 Zachování nabídky a kapacit fungujících sociálních služeb pro OZP
Cílem zachování nabídky a kapacit fungujících sociálních služeb je poskytnout dostatečnou 
péči osobám se zdravotním postižením, která podporuje jejich důstojný život. Zachování na-
bídky právě těchto služeb napomůžeme kontaktu osob se zdravotním postižením se společen-
ským prostředím, které podporuje jejich schopnosti.
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Návrhová opatření
Osoby se zdravotním

postižením

1.1.2 Zajištění zaměstnanosti a zaměstnatelnosti OZP

Popis opatření Osoby se zdravotním postižením se jen stěží uplatňují na otevřeném trhu práce. Proto je tře-
ba vytvořit podmínky pro jejich lepší zaměstnatelnost i vyplnění volného času a všestranný 
rozvoj.
Chráněné dílny poskytují chráněná pracovní místa. Lidé s postižením se adaptují na pracovní 
režim, zdokonalují své pracovní i sociální dovednosti a zlepšují svou fi nanční situaci.
Sociálně terapeutické dílny jsou zaměřeny na osoby s větší mírou podpory. Základem je ná-
cvik sebeobsluhy a samostatnosti v běžném životě. Pracovní činnosti jsou zaměřeny jednak 
na jednoduché manuální práce (úklid, vaření, zahradnické práce), ale také na kreativní činnosti 
v tvůrčí dílně.

Dopady a výstupy 
opatření

• osoby se zdravotním znevýhodněním budou podpořeny v samostatnosti a soběstačnosti
• OZP budou mít lepší přístup na chráněný i volný trh práce
• umožní se lepší integrace OZP do běžné společnosti
• lidé s postižením budou mít možnost naučit se nové činnosti a rozvinout své sociální i mo-

torické dovednosti

Název realizátora Naděje 
Sociálně 
terapeutické dílny

CSP
Sociálně 
terapeutické dílny

Diakonie
Chráněné dílny

Charita Litoměřice
Poradna pro 
hendikepované 

Sídlo organizace Pražská 14, 
Litoměřice

Pekařská 19, 
Litoměřice

Rooseveltova 7, 
Litoměřice

Zahradnická 1534/5, 
Litoměřice

Kapacita 10 59 30 80/rok

Aktivity/činnosti Základní činnosti dle 
zákona o  soc.služ-
bách  -  § 67 Sociálně 
terapeutické dílny.
Nabízíme sociálně 
pracovní rehabilita-
ci v  tvůrčí dílně, kde 
mají klienti možnost 
uplatnit a  zdokonalit 
své schopnosti a do-
vednosti při výrobě 
košíků, koberců, sví-
ček, mýdel a  šperků. 
Dále nabízíme za-
hradní a šicí program 
a  nácvik úklidových 
dovedností. 

Základní činnosti 
dle zákona o  soc. 
službách – podpora 
v oblasti rozvoje pra-
covních, sociálních 
a motorických schop-
ností vedoucích uži-
vatele ke  zvýšení 
šance na  nalezení 
uplatnění na  volném 
či chráněném trhu 
práce.

Chráněné dílny: te-
rénní práce, keramic-
ká dílna, textilní dílna, 
zakázková dílna,
dřevodílna (tvorba 
dekorativních a  ori-
ginálních výrobků ze 
dřeva), 
nábytková dílna (vý-
roba a  renovace 
a  drobných výrobků, 
opravy a  renovace 
venkovních dřevě-
ných prvků.

Posílení sociální inte-
grace cílové skupiny 
do  společnosti tím, 
že budeme odstra-
ňovat překážky, kte-
ré znesnadňují jejich 
rovnocenný vstup 
a  udržení na  trhu 
práce. Klienti získají 
dovednosti a znalosti 
nezbytné k  uplatně-
ní se na  trhu práce. 
Pracovní poraden-
ství, motivačně ak-
tivizační programy, 
fi nanční gramotnost 
a psychosociální pod-
pora, které pomohou 
podpořit sebevědomí 
klientů a  pomohou 
odbourat komunikač-
ní bariéru, nízké pra-
covní tempo či ztrátu 
kvalifi kačních před-
pokladů, resp. doved-
ností a schopností.

Cílová skupina Osoby s  mentálním 
a  kombinovaným po-
stižením ve  věku 18 
– 66 let

Osoby s  mentálním 
a  kombinovaným po-
stižením ve  věku 18 
– 80 let

Osoby se zdravotním 
postižením ve  věku 
18 – 64 let.

Osoby se zdravotním 
postižením podle § 67 
zákona č. 435/2004 
Sb., o  zaměstnanos-
ti osoby invalidní v  I. 
až III. stupni a osoby 
zdravotně znevýhod-
něné.

Plánovaný rozpočet 
na rok 2022 2 900 000 Kč 4 100 000 Kč 9 450 000 Kč 1 664 000 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2023 3 050 000 Kč 4 100 000 Kč 9 922 500 Kč 1 811 450 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2024 3 200 000 Kč 4 100 000 Kč 10 418 630 Kč 1 990 300 Kč
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Návrhová opatření
Osoby se zdravotním
postižením

1.1.3 Udržení služby sociální rehabilitace 

Popis opatření Zajištění stávající služby sociální rehabilitace v ambulantní a terénní formě, která podporou 
osob se zdravotním postižením přispívá k jejich integraci do společnosti a umožňuje jim plno-
hodnotný a aktivní život uprostřed běžné společnosti.

Dopady a výstupy 
opatření

Službu využije za rok průměrně 40 osob za rok 

Název realizátora Diakonie ČCE
sociální rehabilitace

Fokus Labe
Sociální rehabilitace

Sídlo organizace Rooseveltova 7, Litoměřice Velká Krajská 7, Litoměřice

Kapacita Okamžitá kapacita v ambulantní službě 2 kli-
enti a v terénní službě 2 klienti.

Okamžitá max. kapacita
ambulantní - 1 klient, terénní 1 - klient

Aktivity/činnosti Základní činnosti dle zákona o soc. službách  
-   nácvik běžných dovedností potřebných pro 
samostatný život a podpora  při získání a  udr-
žení zaměstnání, stabilizovaného zdravotního 
stavu 

Cílová skupina Osoby se zdravotním postižením, s  mentál-
ním postižením, s kombinovaným postižením, 
s tělesným postižením a s duševním onemoc-
něním.

Lidé s duševním onemocněním z okruhu psy-
chóz jako např. schizofrenie, bipolární poru-
cha, hraniční stavy

Plánovaný rozpočet 
na rok 2022 4 095 000 Kč 1 974 000 Kč 

Plánovaný rozpočet 
na rok 2023 4 299 750 Kč 2 000 000 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2024 4 514 740 Kč 2 000 000 Kč 

1.1.4 Udržení provozu Centra denních služeb

Popis opatření Centrum denních služeb poskytuje lidem s mentálním a kombinovaným postižením podporu 
při začleňování do běžného života. 
Posiluje soběstačnost a samostatnost uživatelů a umožňuje jim žít v pravidelném rytmu týd-
ne, ve kterém se střídají volné a pracovní dny.
Tito lidé jinak zůstávají v domácnostech svých stárnoucích rodičů, stávají se závislými na je-
jich pomoci, jsou bez kontaktu s vrstevníky a mají omezenou možnost svého rozvoje. V přípa-
dě, že se o ně rodina již nemůže starat, nejsou připraveni na pobytovou službu a změna je pro 
ně vysokou psychickou zátěží.

Dopady a výstupy 
opatření

• zlepšení soběstačnosti lidí s mentálním a kombinovaným postižením
• podpora pečujících rodin
• pomoc lidem s mentálním postižením v přechodu k bydlení mimo rodinu

Název realizátora Diakonie ČCE
Centrum denních služeb

Sídlo organizace Rooseveltova 716/16, Litoměřice

Kapacita 25

Aktivity/činnosti Základní činnosti dle zákona o soc. službách, především:
Nácvik pracovních činností a sociálních dovedností, které posilují samostatnost a soběstač-
nost uživatelů. Pracovní, tvořivé, pohybové, vědomostní a další činnosti. Kulturní a jiné aktivity 
– využívání běžných služeb, kontakt s přirozeným prostředím.

Cílová skupina Osoby s mentálním a kombinovaným postižením

Plánovaný rozpočet 
na rok 2022 7 192 500 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2023 7 552 125 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2024 7 929 731 Kč
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Návrhová opatření
Osoby se zdravotním

postižením

1.1.5 Podpora stávající sociální služby včetně aktivit denního stacionáře pro osoby 
s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením v rámci Centra pro zdravotně 
postižené děti a mládež - Srdíčko

Popis opatření Realizovat stávající druh a formu sociální služby s nabídkou různých aktivizačních činností pro 
příjemce služby.
Podpora pečujících osob a rodinných příslušníků příjemců služby.  
Nápomoc v rámci začleňování do společnosti.

Dopady a výstupy 
opatření

• nabídka smysluplného trávení volného času pro příjemce služby
• motivace k dosažení maximálně možné samostatnosti příjemců služby
• podpora pečujících osob pečujících o své těžce postižené členy a jejich rodin
• zamezení společenské izolaci 
• vytváření podmínek pro realizaci aktivit a společných akcí

Název realizátora Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – Srdíčko
Denní stacionář

Sídlo organizace Revoluční 1845/30, Litoměřice

Kapacita 24

Aktivity/činnosti Základní činnosti dle zákona o soc. službách a prováděcí vycházky, např. pomoc při denních 
činnostech, zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kon-
taktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování 
práv, oprávněných zájmů, včetně fakultativních činnosti (např. vnitřní bazén, muzikoterapie, 
canisterapie aj.)

Cílová skupina Osoby s  kombinovaným postižením, s  mentálním postižením bez potřeby zdravotní péče 
ve věku

Plánovaný rozpočet 
na rok 2022 4 900 000 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2023 5 145 000 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2024 5 402 250 Kč

1.1.6 Zachování a udržení aktivit hospicové péče a odlehčovací služby v Litoměřice

Popis opatření Podpora lůžkových i terénních zdravotně-sociálních služeb pro těžce nemocné a umírající oso-
by včetně jejich rodin. Snahou je zajištění dostatečného kontaktu
těchto osob se svými rodinami i s přirozeným sociálním prostředím.

Dopady a výstupy 
opatření

• zachování stávající kapacity hospicových a odlehčovacích služeb pro těžce nemocné a umí-
rající osoby

• pečující a pozůstalí budou mít dostatečnou podporu
• bude zajištěna informovanost odborné i  laické veřejnosti o možnostech péče o těžce ne-

mocné a umírající

Název realizátora Hospic sv. Štěpána
Hospicová komplexní péče, odlehčovací služba

Sídlo organizace Rybářské náměstí 662/4, Litoměřice

Kapacita 12

Aktivity/činnosti Celoroční poskytování odlehčovacích služeb.

Cílová skupina Osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku 18 – 64 let

Plánovaný rozpočet 
na rok 2022 32 000 000 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2023 34 240 000 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2024 36 636 800 Kč
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Návrhová opatření
Osoby se zdravotním
postižením

1.2.1 Nastavení sytému péče o  duševní zdraví v  souvislosti s  reformou psychiatrické 
péče – přesun péče do komunity - rozvoj Centra duševního zdraví a sítě komunitních 
sociálních služeb (odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby, sociální 
rehabilitace) pro osoby s chronickým duševním onemocněním

Popis opatření • Koordinovaný, intenzivní rozvoj komunitních sociální a sociálně-zdravotních služeb umožní 
přesunutí péče o lidi s duševním onemocněním z institucionálního zařízení do přirozeného 
prostředí klienta, do komunity

• V souvislosti s reformou psychiatrické péče a v návaznosti na vznik Centra duševního zdraví 
je třeba rozvinout a provázat sociální a zdravotní služby pro osoby s duševním onemocně-
ním, tak aby reagovaly na jejich potřeby v oblasti bydlení, práce, vztahů, strukturování času, 
sociální izolovanosti aj. blíže nemocným. Dojde k rozšíření služeb a cílové skupiny.

• Včasnou podporou, diagnostikou, léčbou, realizací psychoedukačních programů a využívá-
ním preventivních programů zabránit rozvíjení a prohlubování nemoci, stabilizovat psychický 
stav uživatele, podporovat jeho zotavení

• Na  území ORP Litoměřice je nedostatečné zajištění psychoterapeutické a  psychiatrické 
péče. Dlouhé čekací doby na tyto služby způsobují, že podpora se nedostává ke klientům 
zavčas, což může vést k rozvinutí a prohloubení problému, jeho upevňování a k rozvoji ne-
moci či její chronifi kaci

• Rozvíjení kompetencí a dovedností pracovníků služeb (sociálních pracovníků, poradců, peda-
gogů, …) prostřednictvím vzdělávacího programu zaměřeného na terapeutické přístupy, prá-
ci se vztahy, vztahovými problémy, s prostředím, recovery přístup umožní včasné podchy-
cení rozvíjející se nepříznivé sociální situace a její zpracování a zabrání tak její patologizaci 

• Včasné podchycení a  řešení vztahových problémů, nepříznivé sociální situace atd. sníží 
procento lidí, kteří v důsledku prohloubení problémů, rozvinutí nemoci atd. musí vyhledat 
vysoce specializovanou psychiatrickou, psychologickou a psychoterapeutickou pomoc

• Rozvíjení sítě psychiatrických ambulancí, psychiatrických ambulancí s  rozšířenou péčí 
(s  psychologem, psychoterapeutem, psychiatrickou sestrou), ambulancí psychologů, psy-
choterapeutů zpřístupní včasnou psychiatrickou a psychoterapeutickou pomoc

Dopady a výstupy 
opatření

• zvýšení dovedností a kompetencí uživatelů
• přesunutí péče o lidi s duševním onemocněním z institucionálních zařízení do přirozeného 

prostředí klienta, do komunity 
• bude zachována kontinuita a provázanost péče, sníží se počet, frekvence a délka hospitali-

zací u lidí s duševním onemocněním
• bude zaveden systém domácí hospitalizace
• bude fungovat systém včasné intervence, který umožní podchytit první ataku onemocnění 

a předejít tak chronifi kaci nemoci
• zvýšení kompetencí a dovedností pracovníků – sociálních pracovníků, poradců, pedagogů 

a dalších 
• včasné podchycení a řešení problémů kompetentními a vzdělanými pracovníky služeb sníží 

nároky na  vysoce specializovanou síť psychiatrické, psychologické a  psychoterapeutické 
péče

• zpřístupnění psychoterapeutické, terapeutické sociální péče umožní včasné podchycení 
problému, nepříznivé sociální a životní situace a zabrání tak jejich rozvíjení a prohlubování 

• rozvoj sítě psychiatrické, psychologické a psychoterapeutické péče a snížení nároků na je-
jich využívání zajistí její dostupnost a včasnost, což povede ke snižování dopadů psychia-
trických onemocnění, přispěje ke stabilizaci duševně nemocných

• stabilizace stavu u lidí bez domova, se zdravotním postižením, duševním onemocněním a tím 
i zlepšení jejich možností (možnost najít si práci, postarat se o rodinu, žít kvalitní život v ko-
munitě)

Cíl 2 Rozvoj nabídky a kapacit fungujících sociálních služeb pro OZP 
V souvislosti s reformou psychiatrické péče a v návaznosti na vznik Center duševního zdraví 
dochází v rozvoji nabídky pro OZP.
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Návrhová opatření
Osoby se zdravotním

postižením

Název realizátora Fokus Labe
Odborné sociální poradenství, sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služba

Sídlo organizace Velká krajská 47/7, Litoměřice

Kapacita Centrum duševního zdraví – 100 klientů/rok, 
Odborné sociální poradenství – 50 klientů/rok, 
Sociálně aktivizační služba – 50 klientů/rok

Aktivity/činnosti • multidisciplinární komunitní týmy, které pracují s klienty, kteří mají potřeby v oblasti dušev-
ního zdraví

• provázané sociální a zdravotní služby, které reagují na potřeby v oblasti bydlení, práce, vzta-
hů, strukturování času, sociální izolovanosti aj. blíže nemocným

• vzdělávací program zaměřený na terapeutické přístupy, práci se vztahy, vztahovými problé-
my, s prostředím, recovery přístup

• vzdělaní a kompetentní pracovníci služeb, poradci, pedagogové 
• dostupná síť psychiatrické, psychologické a psychoterapeutické péče

Cílová skupina Osoby s dlouhodobým duševním onemocněním 

Plánovaný rozpočet 
na rok 2022

Centrum duševního zdraví   5 000 000 Kč
Odborné sociální poradenství   1 600 000 Kč

Sociálně aktivizační služby   1 600 000 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2023

Centrum duševního zdraví   5 500 000 Kč
Odborné sociální poradenství   1 700 000 Kč

Sociálně aktivizační služby   1 700 000 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2024

Centrum duševního zdraví   5 500 000 Kč
Odborné sociální poradenství   1 750 000 Kč

Sociálně aktivizační služby   1 750 000 Kč
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Návrhová opatření
Osoby se zdravotním
postižením

1.3.1 Vznik pobytové služby pro rodiče seniory se svými potomky a postižením

Popis opatření Pobytová služba, která umožní společný pobyt rodiny seniora a zdravotně postiženého potom-
ka.  Bude zde poskytována péče podle individuálních potřeb. Rodiče pečují o dospělé osoby 
s různým typem zdravotního postižení, řeší budoucnost a dostupnost pobytové služby, kde 
bude zajištěna péče o ně samotné v seniorském věku i jejich hendikepované potomky

Dopady a výstupy 
opatření

• podpora pečujícím rodinám, jistota pro budoucnost
• soudržnost rodin, zachování soběstačnosti a komunitního života
• dosažitelnost služby v rámci města Litoměřice a ORP

Název realizátora Diakonie ČCE – SKP v Litoměřicích 

Sídlo organizace Rooseveltova 7, Litoměřice

Kapacita 12 bytových jednotek 

Aktivity/činnosti Zajištění bydlení s potřebnou péčí a podporou

Cílová skupina Senioři + lidé s mentálním postižením, s kombinovaným postižením

Plánovaný rozpočet 
na rok 2022

Zaneseno v územním plánu města Litoměřice v místě bývalých kasáren jako „Areál Diakonie“. 
Mapování možností.

Plánovaný rozpočet 
na rok 2023 0

Plánovaný rozpočet 
na rok 2024 0

1.3.2 Chráněné bydlení komunitního typu pro lidi s mentálním postižením

Popis opatření Pobytová služba pro lidi s  mentálním a  kombinovaným postižením, kteří potřebují vysokou 
míru dopomoci a stabilní prostředí několika spolubydlících. Mají stárnoucí rodiče nebo naopak 
pracující rodiče, kteří jim tuto vysokou podporu nemohou zajistit v původní rodině.

Dopady a  výstupy 
opatření

• podpora pečujících rodin
• pobytová služba pro lidi s vyšší potřebou pomoci (asistence 24 h. denně)

Název realizátora Diakonie ČCE – SKP v Litoměřicích

Sídlo organizace Rooseveltova 7, Litoměřice

Kapacita 12 osob v chráněném bydlení, 
z toho 6 v chráněném bydlení komunitního typu

Aktivity/činnosti • základní činnosti dle zákona o soc. službách
•  asistence 24 h. denně
• vyšší míra podpory, např.: pomoc při strukturování času, pomoc s péčí o vlastní osobu, do-

provod do denních ambulantních služeb, dopomoc s hygienou a stravou
• spolupráce s rodinami – zkušební pobyt, plánování péče

Cílová skupina Osoby s mentálním a kombinovaným postižením

Cíl 3 Vznik nových sociálních služeb pro OZP 
Služby se potýkají s novým problémem, kterým je péče staraní rodičů v důchodovém věku 
o své postižené děti. Proto bychom zde uvítali pobytovou sociální službu, které by se dokázala 
postarat jako o pečující seniory tak o jejich postižené děti.
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Návrhová opatření
Osoby se zdravotním

postižením

1.4.1 Zajištění aktivit pro volný čas a vzdělávání OZP

Popis opatření Osoby se zdravotním postižením mají možnosti využívat běžně dostupné kulturní, společen-
ské i vzdělávací akce ve městě. Zároveň je vhodné jim umožnit setkávat se navzájem a nava-
zovat přátelské vztahy. Náplní těchto akcí můžou být: kulturně společenské akce, ozdravné 
pobyty, přednášky, kroužky, výlety, exkurze.
Vhodné je využití dobrovolnictví a propojit cílové skupiny navzájem.

Dopady a výstupy 
opatření

• aktivní trávení volného času OZP
• prevence sociálně patologických jevů a zdravotních rizik
• zlepšení integrace OZP do běžné společnosti
• lidé s postižením budou mít možnost k setkání a navázání přirozených přátelských vztahů

Název realizátora Diakonie Naděje CSP

Sídlo organizace Rooseveltova 7, Litoměřice Pražská 14, Litoměřice Jezuitská 4, Litoměřice

Kapacita 25 + 25 4 akce za rok/ 80 – 100 osob 4 akce za rok /80-100 osob

Aktivity/činnosti Jarní taneční odpoledne + 
Podzimní taneční odpoledne

Volnočasové aktivity se 
vzdělávacím přesahem

1. Halloween 
2. Ples jara
3. Klub potápěčů Kraken

-společná akce Píšťanské 
jezero

4. Bowling

Cílová skupina Osoby s mentálním a kombi-
novaným postižením

Osoby se zdravotním postiže-
ním, osoby blízké, veřejnost

Osoby s mentálním a kombi-
novaným postižením, osoby 
blízké, veřejnost

Plánovaný rozpočet 
na rok 2022 2 000 Kč 10 000 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2023 2 000 Kč 10 000 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2024 2 000 Kč 10 000 Kč

1.4.2 Informovanost zaměřená na  prevenci a  péči o  své zdraví a  podpora nemocných 
k návratu do běžného života

Popis opatření Vzdělávací a osvětové akce směřují k informovanosti široké veřejnosti o prevenci a samovy-
šetření prsu a prostaty. Klubové aktivity jsou zaměřeny na zájmové a volnočasové cíle a na-
pomáhají k návratu onkologických pacientů do běžného života (zdravotní cvičení, ergoterapie, 
semináře o zdravém životním stylu, rekondiční pobyty). 

Dopady a výstupy 
opatření

aktivní trávení volného času OZP
zkvalitnění prevence a včasné diagnostiky nádorových onemocnění
zlepšení psychického i fyzického stavu a rekonvalescence nemocných 

Cíl 4 Zajištění volnočasových aktivit pro OZP 
Zajištění aktivit, které umožní osobám se zdravotním postižením vést běžný život. Aktivity 
určené této skupině osob napomáhají k začlenění do společnosti.
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Návrhová opatření
Senioři

Seznam aktérů pracovní skupiny KPSS
Senioři

Jméno Služba Organizace

Mgr. Lucie Jursíková Brožková Odlehčovací služba
Sociálně psychiatrické centrum

Agentura Sluníčko 
Sociálně psychiatrické centrum 
Sluníčko z.ú.

Šárka Hájková Dobrovolnické centrum Diecézní Charita Litoměřice 

Bc. Alena Mohauptová Pečovatelská služba Charita Litoměřice

Bohdana Dojčinovičová Odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví

Město Litoměřice

Ing. Daniela Zamrzlová,Dis Domov pro seniory SeneCuraSeniorcentrum Terezín

Domov zvláštní režim SeneCuraSeniorcentrum Terezín

Mgr. Hrdličková Lydie Domov zvláštní režim, 
Denní stacionář

Charita Litoměřice

Voráčková Tereza Domov zvláštní režim Charita Litoměřice

Nikola Nováková Nemocnice Litoměřice Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice 
Litoměřice, o.z.

Bc. Jana Kazychanová Domácí hospicová a odlehčovací 
služba

Hospic Litoměřice

Melanie Vyskočilová, DiS. Domov pro seniory – Domov U Trati CSP Litoměřice

Ivana Růžičková Klub seniorů Litoměřice

Sonja Chmelová Klub seniorů Litoměřice

Veronika Chaloupková Domov pro seniory Charita Litoměřice

Kateřina Minková knihovna KHM 

Michaela Lengálová Diakonie

Ivana Křivánková Anděl strážný

Aneta Kracíková OPORA Roudnice nad Labem

27



Návrhová opatření
Senioři

Charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku 
Charita Litoměřice, IČ: 46769382
Domovy pro seniory
Zahradnická 1534/4 + 1534/5, Předměstí, 412 01 
Litoměřice 1

Dům pečovatelské služby
Město Úštěk, IČ: 00264571
Pečovatelská služba
Rybniční 238, Úštěk-Českolipské Předměstí, 
411 45 Úštěk

SeneCura SeniorCentrum Terezín
SeneCura SeniorCentrum MOPT a.s., IČ: 24128325
Domovy pro seniory
Kréta 301, 411 55 Terezín

Charita Litoměřice
Charita Litoměřice, IČ: 46769382
Pečovatelská služba
Švermova 2099/16, 412 01 Litoměřice

Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích
Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích, IČ: 41328523
Domovy pro seniory
Rovné 58, 411 87 Krabčice u Roudnice nad Labem

Dům s pečovatelskou službou
Město Bohušovice nad Ohří, IČ: 00263362
Pečovatelská služba
Komenského 260, 411 56 Bohušovice nad Ohří

Charita Litoměřice, Charitní domov sv. Zdislava
Charita Litoměřice, IČ: 46769382
Domovy se zvláštním režimem
Dominikánské náměstí 92/1, 412 01 Litoměřice

Dům s pečovatelskou službou
Obec Polepy, IČ: 00264202
Pečovatelská služba
Polepy 112, 411 47 Polepy

SeneCura SeniorCentrum Terezín
SeneCura SeniorCentrum MOPT a.s., IČ: 24128325
Domovy se zvláštním režimem 
Kréta 301, 411 55 Terezín 

Dům s pečovatelskou službou
Město Hoštka, IČ: 00263648
Pečovatelská služba
Litoměřická 201, Hoštka, 411 72 Hoštka

Charita Litoměřice, Charitní domov sv. Zdislava 
Charita Litoměřice, IČ: 46769382
Denní stacionáře
Dominikánské náměstí 92/1, 412 01 Litoměřice

Město Štětí
Město Štětí, IČ: 00264466
Pečovatelská služba
Mírové nám. 163, 411 08 Štětí

Lucie Jursíková Brožková
Lucie Jursíková Brožková, IČ: 75100967
Sociálně psychiatrické centrum Sluníčko z.ú.
Denní stacionáře
Žernosecká 2280, 412 01 Litoměřice

Hospic sv. Štěpána, z.s.
Hospic sv. Štěpána, z.s., IČ: 65081374
Odborné sociální poradenství
Rybářské náměstí 662/4, Předměstí, 
412 01 Litoměřice 1

Lucie Jursíková Brožková, KDP Sluníčko
Lucie Jursíková Brožková, IČ: 75100967
Odlehčovací služby
Příčná 376/18, 410 02 Lovosice 2

Obecní úřad Velké Žernoseky
Obec Velké Žernoseky, IČ: 00264610
Pečovatelská služba
Velké Žernoseky 63, 412 01, Litoměřice 1

Charita Litoměřice
Charita Litoměřice, IČ: 46769382
Odlehčovací služba
Zahradnická 1534/4 + 1534/5, Předměstí, 412 01 
Litoměřice 1

Manželská a předmanželská poradna Litoměřice
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková 
organizace, IČ: 00080195
Odborné sociální poradenství
Palachova 710/18, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1

Přehled poskytovatelů sociálních služeb v ORP Litoměřice
Senioři
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Návrhová opatření
Senioři

Hospic sv. Štěpána, z.s.
Hospic sv. Štěpána, z.s., IČ: 65081374
Odlehčovací služby – terénní i pobytové
Rybářské náměstí 662/4, Předměstí, 412 01 Litoměřice

SeneCura SeniorCentrum Terezín
SeneCura SeniorCentrum MOPT a.s., IČ: 24128325
Odlehčovací služba
Kréta 301, 411 55 Terezín

Hospic sv. Štěpána, z.s.
Hospic sv. Štěpána, z.s., IČ: 65081374
Lůžkový hospic + Mobilní hospic
Rybářské náměstí 662/4, Předměstí, 412 01 Litoměřice

Město Terezín
Město Terezín, IČ: 00264474
Pečovatelská služba 
nám. ČSA 179, 411 55 Terezín

Hospic sv. Štěpána, z.s.
Hospic sv. Štěpána, z.s., IČ: 65081374
Soc. služby poskytované ve zdrav. zařízeních 
lůžkové péče
Rybářské náměstí 662/4, Předměstí, 412 01 Litoměřice

Nemocnice Litoměřice, o.z.
Nemocnice Litoměřice, o.z., IČ: 06199518
Soc. služby poskytované ve zdrav. 
zařízeních lůžkové péče
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice

Dům s chráněnými byty
Město Štětí, IČ: 00264466
Denní stacionáře
U Cementárny 452, 411 08 Štětí
Odlehčovací služby
U Cementárny 452, 411 08 Štětí

Diecézní charita Litoměřice
Diecézní charita Litoměřice, IČ: 40229939
Poradenské centrum Litoměřice
Dobrovolnické centrum
Charitní šatník
Kosmonautů 2022, Litoměřice 412 01

ŽIVOT 90
ŽIVOT 90, z.ú., IČ: 00571709
Tísňová péče
Karoliny Světlé 286/18, Praha 1 - Staré Město, 110 00 
Praha 1
Telefonická krizová pomoc
Karoliny Světlé 286/ 18, Praha 1, 110 00
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Návrhová opatření
Senioři

Silné stránky Slabé stránky

• Hospic + mobilní Hospic ve městě • chybí pobytové služby pro nízkopříjmové seniory

• zajištění vzdělávání a volnočasové aktivity pro seniory • nedostatek poskytovaných služeb pro psychiatrické 
pacienty

• zajištění terénních a odlehčovacích služeb 
v nepřetržitém provozu

• velká fl uktuace zaměstnanců v sociálních službách

• společné projekty města a sociálních služeb 
ve prospěch seniorů

• chybí zdravotní sestry do pobytových i terénních 
služeb

• existence denních stacionářů pro lidi s demencí 50+ • nedostatek DZR lůžek

• platforma pečujících o Alzheimerovy choroby • bezbariérovost

• fungující dobrovolnické centrum, součinnost 
dobrovolníků v krizi

• chybí služba - doprovod seniorů i občanů ZTP 
z pobytových zařízení

• existence seniorských bytů

• existence občanské porady - oddlužení, exekuce, 
soudy

• existence klubu seniorů

• zajištěna základní síť sociálních služeb

• Univerzita třetího věku

• ZUŠ Akademie umění

• setkání pozůstalých (podpora rodiny)

• MHD zdarma

Příležitosti Hrozby

• kulturní příležitosti pro seniory • zvyšování počtu zadlužených seniorů

• úprava zákona / kontrola příspěvků na péči 
(zneužívání)

• zneužití příspěvku na péči / bez pomoci a péče 

• LiPen pro seniory • insolvence seniorů a jejich narůstající počet

• vetší nabídka úklidových fi rem • zvyšující se věk a zvyšující se fi nanční náročnost 
na domácnost - nízké fi nanční možnosti

• není zajištěno zásobování potravinami a základním 
zbožím v malých obcích

SWOT analýza jako podklad pro KPSS 2022 - 2025
Senioři
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Návrhová opatření
Senioři

Cíl 1 Podpora péče o seniory v přirozeném prostředí
Vzhledem k demografi ckým údajům, transformaci psychiatrické péče, probíhající deinstituci-
onalizaci služeb je žádoucí podpořit a rozšířit sociální služby, které umožní setrvání seniorů 
v jejich přirozeném prostředí.
Cílem je stabilizovat síť služeb pro uživatele umožňující život v přirozeném, vlastním sociálním 
prostředí. Podpořit služby, které umožňují svým uživatelům nejvyšší možnou míru variability 
života srovnatelného s vrstevníky.
Vysoká poptávka je taktéž po službách odlehčovacích a respitní péči, které umožňují pečují-
cím osobám zajistit dostatečný odpočinek při péči o své blízké.
Jde především o rozvoj pečovatelské služby a odlehčovací služby, služby denního stacionáře 
a rozvoj osobní asistence.

Opatření 2.1.1 Rozvoj pečovatelské služby a poradny pro osoby pečující o osoby s handicapem

Opatření 2.1.2 Rozvoj terénní a pobytové odlehčovací služby, respitní péče

Opatření 2.1.3 Vznik a rozvoj osobní asistence

Opatření 2.1.4 Rozvoj denního stacionáře

Cíl 2 Vznik, rozvoj a zkvalitnění pobytových služeb pro seniory
Osob vyžadujících dlouhodobou péči v  pobytových zařízeních sociálních služeb v  populaci 
roste. Roste také náročnost péče o tyto osoby z důvodu zhoršujícího se zdravotního stavu 
a dožívání se vysokého věku obyvatel. V náročnosti péče převládají osoby s 3. a 4. stupněm 
příspěvku na péči. Proto je potřeba zachovat a udržet stávající síť domovů pro seniory a do-
movů se zvláštním režimem. 

Opatření 2.2.1 Navýšení personální kapacity v domově pro seniory a domově se zvláštním režimem

Opatření 2.2.2 Rozvoj pobytových služeb v domovech se zvláštním režimem a domovech pro seniory

Opatření 2.2.3 Vznik pobytových služeb pro seniory s psychiatrickou diagnózou

Opatření 2.2.4 Zkvalitnění a humanizace pobytových služeb

Cíl 3 Podpora a rozvoj volnočasových aktivit pro seniory
Volnočasové aktivity pro seniory by měly být ve znamení celkového procesu plánování služeb. 
Měl by umožnit každému člověku mít příležitost žít způsobem, který mu nejvíce vyhovuje a po-
kračovat v tom, co je pro něj důležité. 
Aktivita mobilizuje psychickou i fyzickou stránku osobnosti člověka.

Opatření 2.3.1 Rozvoj denního stacionáře pro mobilní seniory nad 65 let

Opatření 2.3.2 Udržení nabídky volnočasových aktivit pro seniory

Obsah cílů a opatření za oblast
Senioři 
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Návrhová opatření
Senioři

2.1.1 Rozvoj pečovatelské služby a poradny pro osoby pečující o osoby s handicapem

Popis opatření V souvislosti s multidisciplinárním přístupem v rozvoji terénní pečovatelské služby je záměrem 
Charity Litoměřice rozšířit kvalifi kaci pečovatelů i v oboru paliativní péče a následně rozšířit 
nabídku služeb o neformální péčující. Cílem je dále vybudování Centra denních služeb, které 
bude obsahovat prostornější zázemí pro terénní pečovatelskou službu a denní stacionář. Cen-
trum bude dále poskytovat edukaci a poradenství osobám pečujícícm o osoby závislé na péči 
druhých. Součástí bude také půjčovna kompenzačních pomůcek. Půjčovnu je třeba dovybavit 
potřebnými pomůckami, které jsou pro poskytování kvalitní a efektivní péče nezbytné. Sou-
časně je potřeba vybudovat prostory, ve kterých bude možné tyto velmi objemné pomůcky 
skladovat. Charita Litoměřice uvažuje o dalším rozšíření pracovního týmu (přijetí sociálního 
pracovníka a vyšší registrace úvazku sociálního pracovníka v sociálních službách).

Dopady a výstupy 
opatření 

Zajištění komplexní a dlouhodobé péče o klienta po celou dobu jejich snížené soběstačnosti 
až do terminálního stadia života. Nové centrum denních služeb vytvářející kvalitní zázemí pro 
terénní pečovatelksou službu, provoz denního stacionáře a  nově zřízenou poradnu včetně 
cvičné místnosti zvýší kvalitu péče a její koordinace.

Název realizátora Charita Litoměřice - Terénní pečovatelská služba

Sídlo organizace Švermova 2099/16, Litoměřice

Kapacita 21 pracovníků

Aktivity/činnosti 
(počet)

Proškolení pracovníků v oboru paliativní péče a poskytování neformální péče jako součást te-
rénní pečovatelské služby. Vybudování zázemí pro terénní pečovatelskou službu, denní stacio-
nář, prostory pro edukaci a poradenství v oblasti péče o osoby závislé na péči druhých. Nákup 
kompenzačních pomůcek, vybudování skladu kompenzačních pomůcek.

Cílová skupina Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku - senioři, osoby s chronickým dušev-
ním onemocněním, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se 
sluchovým postižením, osoby se zrakovým postižením, rodiny s dítětem/dětmi, jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby s péčí o sebe či o domácnost

Plánovaný rozpočet 
na rok 2022 11 965 288 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2023 12 859 511 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2024 13 811 672 Kč

Plné znění cílů a opatření pracovní skupiny
Senioři

Cíl 1 Podpora péče o seniory v přirozeném prostředí
Vzhledem k demografi ckým údajům, transformaci psychiatrické péče, probíhající deinstituci-
onalizaci služeb je žádoucí podpořit a rozšířit sociální služby, které umožní setrvání seniorů 
v jejich přirozeném prostředí.
Cílem je stabilizovat síť služeb pro uživatele umožňující život v přirozeném, vlastním sociálním 
prostředí. Podpořit služby, které umožňují svým uživatelům nejvyšší možnou míru variability 
života srovnatelného s vrstevníky.
Vysoká poptávka je taktéž po službách odlehčovacích a respitní péči, které umožňují pečují-
cím osobám zajistit dostatečný odpočinek při péči o své blízké.
Jde především o rozvoj pečovatelské služby a odlehčovací služby, služby denního stacionáře 
a rozvoj osobní asistence.
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Návrhová opatření
Senioři

2.1.2 Rozvoj terénní a pobytové odlehčovací služby, respitní péče

Popis opatření Rozvoj terénní a pobytové odlehčovací služby, která přispívá k odlehčení rodinným příslušní-
kům pečujícím o osoby se sníženou soběstačností s vysokou mírou podpory. Smyslem opat-
ření je vytvořit a zachovat podmínky (materiální a fi nanční), aby se tato forma sociální služby 
mohla v dalších letech úspěšně rozvíjet a případně i navyšovat své kapacity s ohledem na roz-
toucí poptávku.

Dopady a výstupy 
opatření 

Rozvoj služby, která poskytuje krátkodobou psychickou a fyzickou úlevu pro rodinné příslušní-
ky pečující o osobu se sníženou soběstačností s vysokou mírou podpory a posílení ochoty lidí 
pečovat o osobu blízkou v přirozeném sociálním prostředí.

Název realizátora Charita Litoměřice - 
Domov na Dómském 
pahorku 
(odlehčovací služba)

Hospic sv. Štěpána
odlehčovací služba

KDP Sluníčko
terénní odlehčovací služby

Sídlo organizace Zahradnická 1534/5 
Litoměřice

Rybářské náměstí 662/4 
Litoměřice

Žernosecká 2280 Litoměřice

Kapacita 4 10 4

Aktivity/činnosti 
(počet)

Možnost navýšení kapacit v terénních odlehčovacích službách v závislosti na zvýšeném de-
mografi ckém vývoji a potřebě podpory rozvoje péče ve vlastním sociálním prostředí.

Cílová skupina Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku - senioři, osoby s chronickým dušev-
ním onemocněním, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se 
sluchovým postižením, osoby se zrakovým postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné 
fyzické osoby s péčí o sebe či o domácnost

Plánovaný rozpočet 
na rok 2022 1 481 552 Kč 12 192 622 Kč 3 250 325 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2023 1 600 076 Kč 13 411 884 Kč 3 578 480 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2024 1 728 082 Kč 14 753 073 Kč 3 670 525 Kč
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Návrhová opatření
Senioři

2.1.3 Vznik a rozvoj osobní asistence

Popis opatření Rozšíření pracovního týmu o pracovníky s kvalifi kací osobní asistent v péči, díky kterým bude 
možné strávit vyšší počet hodin přímo u jednoho klienta. Bude se jednat o částečnou trans-
formaci pečovatelské služby směrem k osobní asistenci. V případě terénní pečovatelské služ-
by Charita Litoměřice se uvažuje o navýšení kapacity týmu o cca 2 pracovníky s kvalifi kací 
osobní asistent v péči.

Dopady a výstupy 
opatření 

Zkvalitnění terénní péče o  osoby závislé na  pomoci druhých v  přirozeném prostředí jejich 
domova.

Název realizátora Charita Litoměřice
Terénní pečovatelská služba

Sídlo organizace Švermova 2099/16, Litoměřice

Kapacita 25 pracovníků v přímé péči

Aktivity/činnosti 
(počet)

Rozšíření týmu terénní pečovatelské služby o 2 pracovníky s kvalifi kací osobní asistent v péči 
a zajištění podmínek pro další rozvoj služby osobní asistence.

Cílová skupina • osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku - senioři, 
• osoby s chronickým duševním onemocněním, 
• osoby se zdravotním postižením, 
• osoby s tělesným postižením 
• osoby se sluchovým postižením 
• osoby se zrakovým postižením  
• rodiny s dítětem/dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby s péči o sebe či 

o domácnost. 

Plánovaný rozpočet 
na rok 2022 10 615 288 Kč + 900 000 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2023 11 464 511 Kč + 925 000 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2024 12 381 672 Kč + 950 000 Kč
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Návrhová opatření
Senioři

2.1.4 Rozvoj denního stacionáře 

Popis opatření Denní stacionář určený pro muže a ženy ve věku nad 50 let, kteří mají sníženou soběstač-
nost z důvodu stařecké demence nebo Alzheimerovy choroby je v současné době provozován 
v objektu DZR sv. Zdislava. Tyto prostory nejsou z důvodu stáří objektu, stavební dispozice 
a památkové ochrany pro provozování služby optimální. V případě, že dojde k realizaci záměru 
vybudování centra denních služeb, předpokládá see, že dojde k přesunu denního stacionáře 
do  nových prostor tohoto centra. Výhodou nového umístění bude i  jeho přímá návaznost 
na terénní pečovatelskou službu, která mimo jiné zajišťuje dopravu klientů do stacionáře. Den-
ní stacionář pro osoby 65+ s chronickým duševním onemocněním v riziku rozvoje psychiatric-
kého onemocnění, s potřebou intenzivní podpory nebo podpory pečující o osby s demencí 
s cílem snížení zátěže si vytváří podmínky pro další rozvoj především pro úzkou spolupráci 
s ostatními organizacemi (zdravotními a sociálními) v okrese.

Dopady a výstupy 
opatření 

Rozvoj služby, která poskytuje krátkodobou psychickou a fyzickou úlevu pro rodinné přísluš-
níky pečující o osbu se sníženou soběstačností s vysokou mírou podpory a posílení ochoty 
lidí pečovat o osobu blízkou v přirozeném prostředí domova. Podpora osob s duševním one-
mocněním a jejich rodin, která vede k prevenci hospitalizací či k jejich zkracování a napomáhá 
k reintegraci dlouhodobě hospitalizovaných do běžné komunity. Přizpívá k prevenci instituci-
onalizace.

Název realizátora Charita Litoměřice
denní stacionář

Sociálně psychiatrické centrum 
Sluníčko
denní stacionář

Sídlo organizace Dominikánské náměstí 92/1 Litoměřice Žernosecká 2280 Litoměřice

Kapacita 6 12

Aktivity/činnosti 
(počet)

Přesun denního stacionáře (pro 6 osob) do nových prostor centra deních služeb. Podpora 
rodiny a spolupráce s ní. Propojení multidispciplinárních týmů a spolupáce s ostatními orga-
nizacemi.

Cílová skupina Muži a ženy ve věku nad 50 let, kteří mají sní-
ženou soběstačnost z  důvodu stařecké de-
mence nebo Alzheimerovy choroby a  k  péči 
o  sebe a  zvládání běžných denních činností 
potřebující pomoc druhé osoby

Osoby s chronickým duševním onemocněním 
65+

Plánovaný rozpočet 
na rok 2022 1 809 787 Kč 3 350 000 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2023 1 954 570 Kč 3 560 000 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2024 2 110 936 Kč 3 756 000 Kč
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Návrhová opatření
Senioři

2.2.1 Navýšení personální kapacity v domově pro seniory a domově se zvláštním režimem

 Popis opatření S ohledem na trend vyššího zastoupení osob s vysokou mírou podpory v domovech pro seni-
ory a domovech se zvláštním režimem se očekává potřeba navýšení počtu personálu v přímé 
péči. Tento požadavek je potřeba zohlednit ve střednědobém plánování rozvoje sociálních slu-
žeb v území a v nastavení fi nanční limitů na pracovníka v přímé péči. Z výše uvedených důvodů 
se uvažuje ve střednědobém horizontu s navýšení počtu personálu o pracovníky v přímé péči 
jak v rámci DS na Dómském pahorku tak v DZR Sv. Zdislava.

Dopady a výstupy 
opatření 

Zkvalitnění poskytované péče  u seniorů s vyšší mírou podpory (III. a IV.)

Název realizátora Charita Litoměřice, 
DZR sv. Zdislava

Charita Litoměice - 
Domov na Dómském 
pahorku

Domov U Trati Litoměřice

Sídlo organizace Dominikánské nám. 92/1, 
Litoměřice 

Zadradnická 1534/5 
Litoměřice

U Trati 2041/3, Litoměřice

Kapacita 33 122 85

Aktivity/činnosti 
(počet)

Navýšení personálu v  přímé 
péči o 4 pracovíky. 

Navýšení personálu v přímé 
péči o 4 pracovníky.

60/rok

Cílová skupina Muži a ženy ve věku nad 50 let, 
kteří mají sníženou soběstač-
nost z  důvodu stařecké
demence nebo Alzheimerovy 
choroby a k péči o sebe a zvlá-
dání běžných denních činností
potřebují pomoc druhé osoby. 

Senioři nad 65 let Senioři

Plánovaný rozpočet 
na rok 2022

20 849 780 Kč 
+ 1 800 000 Kč

49 353 318 Kč
+ 1 800 000 Kč 17 246 000 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2023

22 517 763 Kč 
+ 1 850 000 Kč

53 301 583 Kč 
+ 1 850 000 Kč 17 850 000 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2024

24 319 184 Kč 
+ 1 900 000 Kč

57 565 710 Kč 
+ 1 900 000 Kč 18 000 000 Kč

Cíl 2 Vznik, rozvoj a zkvalitnění pobytových služeb pro seniory
Osob vyžadujících dlouhodobou péči v  pobytových zařízeních sociálních služeb v  populaci 
roste. Roste také náročnost péče o tyto osoby z důvodu zhoršujícího se zdravotního stavu 
a dožívání se vysokého věku obyvatel. V náročnosti péče převládají osoby s 3. a 4. stupněm 
příspěvku na péči. Proto je potřeba zachovat a udržet stávající síť domovů pro seniory a do-
movů se zvláštním režimem. 
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Návrhová opatření
Senioři

2.2.2 Rozvoj pobytových služeb v DZR a domovech pro seniory

Popis opatření Domov se zvláštním režimem sv. Zdislavy je provozován v prostorách dominikánského klášte-
ra na Dominikánském náměstí. Tyto prostory však již neopovídají požadavkům na materiálně 
technický standard pobytových sociálních služeb, zejména z hlediska požadavku na bezbari-
erovost objektu. Konverze objektu do stavu odpovídajícím požadavkům na péči v 21. století 
je s ohledem na stavební dispozici objektu, jeho stáří a jeho památkovou ochranu, prakticky 
nemožná. Řešením je tedy přesun této fi nančně dostupné služby DZR do nových prostor (re-
konstrukce jiného objeku nebo výstavba nové budovy).

Dopady a výstupy 
opatření 

Vybudování vhodnějších prostor pro poskytování fi nančně dostupné pobytové sociální služby 
osobám s vysokou mírou podpory a s omezenou schopností pohybu.

Název realizátora Charita Litoměřice - DZR sv. Zdislava SeneCura SeniorCentrum Terezín

Sídlo organizace Dominikánské nám.92/1, Litoměřice Kréta 301, 411 55 Terezín

Kapacita 33 DS 45, DZR 99

Aktivity/činnosti 
(počet)

Přesun DZR sv. Zdislava do  nových prostor 
splňující platné materiálně technické standar-
dy sociálních služeb.

Cílová skupina Muži a  ženy ve  věku nad 50 let, kteří mají 
sníženou soběstačnost z  důvodu stařecké
demence nebo Alzheimerovy choroby a k péči 
o  sebe a  zvládání běžných denních činností 
potřebují pomoc druhé osoby. 

Senioři s  omezenou soběstačností a  věkem 
od 55 let; klienti trpící Alzheimerovou choro-
bou či jiným typem demence.

Plánovaný rozpočet 
na rok 2022 20 849 780 Kč 67 800 000 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2023 22 517 763 Kč 77 970 000 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2024 24 319 184 Kč 89 660 000 Kč

2.2.3 Vznik pobytových služeb pro seniory s psychiatrickou diagnózou

Popis opatření Vybudování nového zařízení poskytující pobytovou službu pro seniory a osoby s psychyatric-
kou diagnózou v kapacitě 18 (max. 36 lůžek) v regionu Litoměřicka. 

Dopady a výstupy 
opatření 

Nové zařízení pobytové služby vyznačující se zvýšeným konfortem a vybaveností odpovídající 
standardům 21. století a naplňující trend humanizace pobytových sociálních služeb.

Název realizátora Charita Litoměřice - DZR sv. Zdislava

Sídlo organizace Dominikánské nám.92/1, Litoměřice

Kapacita 36

Aktivity/činnosti 
(počet)

Vybudování zařízení pro poskytování pobytové sociální služby pro seniory a osoby s psychia-
trickou diagnózou.

Cílová skupina Osoby s psychatrickou diagnózou

Plánovaný rozpočet 
na rok 2022 20 849 780 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2023 22 517 763 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2024 24 319 184 Kč
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Návrhová opatření
Senioři

2.2.4 Zkvalitnění a humanizace pobytových služeb

Popis opatření Se zkvalitněním a  humanizací pobytových služeb úzce souvisí interakce klietna s  ošetřují-
cím personálem. V době moderních komunikačních prostředků tuto interakci zajišťují komu-
nikační systémy, tzv. systémy medicall (sestra - pacient). Tyto systémy umožňují klientům 
bezprostřední kontakt s personálem pobytové služby a pečujícím osobám možnost okamžitě 
reagovat na aktuální potřeby klientů. Zavedením funkčního systému medicall se zvyšuje jak 
kvalita pobytové služby, tak především bezpečí klientů.  Potřebnost kvalitního komunikačního 
systému je důležitá obzvláště v zařízeních, se složitými stavebními dispozicemi, které stěžují 
mobilitu klientů i personálu. S ohledem na rychlý technologický pokrok v této oblasti je žádou-
cí, aby komunikační systémy byly modernizovány i v zařízeních, ve kterých byly v minulosti již 
instalovány, ale dnes jsou již technologicky zastaralé, poruchové a nespolehlivé.
Standardem určujícím kvalitu pobytových služeb je mimo jiné bezbariérovost objektů. Zatím-
co nově budované objekty pobytových sociálních služeb jsou již plně bezbariérové, u zařízení 
působících v objektech, které původně sloužily k  jiným účelům nebo se jedná o historické 
objekty, je řešení bezbariérovosti stále aktuální téma, které je nutné řešit. Využivání DZR 
sv. Zdislava pro imobilní klienty je právě z důvodu nemožnosti optimálního řešení bezbarie-
rovosti (s ohledem na památkovou ochranu a vnitřní stavební dispozici) limitující. V případě 
DS na Dómském pahorku jsou nevhodné podmínky pro mobilitu klientů ve vyšších podlažích. 
Cílem opatření je tak zlepšit podmínky pro mobilitu klientů s omezenou schopností pohybu v  
pobytových zařízeních realizací dílčích aktivit (mobilní plošiny, výtahy, schodolezy, závěsné 
systémy, apod.).
Postupující trend humanizace sociálních služeb zvyšuje nároky na zkvalitňování a obnovu ma-
teriálně technické základny pobytových sociálních služeb. I stále ještě moderní zařízení, která 
byla vybudovány v relativně nedávné době, se musí s novými požadavky materiálně technic-
kého standardu vyrovnávat. To vyvolává potřeby modernizace a úpravy vnitřních, ale i venkov-
ních prostor, stejně jako obnovu vybavení v souladu s novými trendy v oboru. 

Dopady a výstupy 
opatření 

Pobytová služba vybavena funkčním komunikačním zařízení medicall, umožňující klientům bez-
prostřední kontakt s personálem pobytové služby a pečujícím osobám možnost okamžitě rea-
govat na aktuální potřeby klientů.
Realizací opatření se zvýší jak kvalita péče, tak bezpečí klientů. Zkvalitnění vybavenosti poby-
tových služeb a jejich zpřístupnění pro osoby s omezenou schopností pohybu.
Zvýšení kvality služeb pro klienty a přiblížení pobytových služeb přirozenému prostředí do-
mova.

Název realizátora Charita Litoměřice - DZR sv. Zdislava Charita Litoměice - Domov 
na Dómském pahorku

Sídlo organizace Dominikánské nám.92/1, Litoměřice Zadradnická 1534/5 Litoměřice

Kapacita 33 122

Aktivity/činnosti 
(počet)

Modernizace systému sestra - pacient. Modernizace systému sestra - pacient.

Cílová skupina Muži a ženy ve věku nad 50 let, kteří mají 
sníženou soběstačnost z  důvodu stařec-
ké demence nebo Alzheimerovy choroby 
a k péči o sebe a zvládání běžných denních 
činností potřebují pomoc druhé osoby. 

Senioři nad 65 let

Plánovaný rozpočet 
na rok 2022 20 849 780 Kč 49 353 318 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2023 22 517 763 Kč 53 301 583 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2024 24 319 184 Kč 57 565 710 Kč
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Návrhová opatření
Senioři

2.3.1 Rozvoj denního stacionáře pro mobilní seniory nad 65 let

Popis opatření Denní stacionář určený pro muže a ženy ve věku nad 50 let, kteří mají sníženou soběstačnost 
z důvodu stařecké demence nebo Alzheimerovy choroby, a k péči o sebe a zvládání běžných 
denních činností potřebují pomoc druhé osoby, je v současné době provozován v objektu DZR 
sv. Zdislava. Tyto prostory nejsou z důvodu stáří objektu, stavební dispozice a památkové 
ochrany pro provozování služby optimální. V případě, že dojde k realizaci záměru vybudování 
centra denních služeb, předpokládá se, že dojde k  přesunu denního stacionáře do nových 
prostor tohoto centra. Výhodou umístěná stacionáře v nových prostorách centra bude i jeho 
přímá návaznost na terénní pečovatelskou službu, která mimo jiné zajišťuje dopravu klientů 
do stacionáře. 

Dopady a výstupy 
opatření 

Vybudování moderního zázemí pro poskytování služby denního stacionáře s  lepší dopravní 
dostupností a přímou návazností na terénní pečovatelskou službu.

Název realizátora Charita Litoměřice
denní stacionář

Sídlo organizace Dominikánské nám. 92/1, Litoměřice

Kapacita 6

Aktivity/činnosti 
(počet)

Přesun denního stacionáře (pro 6 osob) do nových prostor centra denních služeb.

Cílová skupina Muži a ženy ve věku nad 50 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu stařecké demence 
nebo Alzheimerovy choroby a k péči o sebe a zvládání běžných denních činností potřebují 
pomoc druhé osoby.

Plánovaný rozpočet 
na rok 2022 1 809 787 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2023 1 954 570 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2024 1 954 570 Kč

Cíl 3 Podpora a rozvoj volnočasových aktivit pro seniory
Volnočasové aktivity pro seniory by měly být ve znamení celkového procesu plánování služeb. 
Měl by umožnit každému člověku mít příležitost žít způsobem, který mu nejvíce vyhovuje a po-
kračovat v tom, co je pro něj důležité. 
Aktivita mobilizuje psychickou i fyzickou stránku osobnosti člověka.
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Návrhová opatření
Senioři

2.3.2 Udržení nabídky volnočasových aktivit pro seniory

Popis opatření Zajištění smysluplného využití volného času seniorů. Realizace besed, přednášek, procházek 
a dalších aktivit pro seniory, mezigenerační setkávání, kulturní aktivity. Zajištění odpovídají-
cích prostor jak pro realizaci akcí pro veřejnost, tak i jako technické a organizační zázemí pro 
Spolek LiPen.
Součástí aktivizačních aktivit pobytových sociálních služeb je tvorba nabídky volnočasového 
vyžití i  za  branami samotných pobytových zařízení. Aby tato nabídka mohla být ze strany 
klientů využívána, je vhodné, aby pobytové služby byly vybaveny i odpovídajícím vozovým par-
kem pro přepravu klientů. S ohledem na rostoucí zastoupení klientů s omezenou schopností 
pohybu v Domově na Dómském pahorku je tak žádoucí, aby vozový park tohoto zařízení dispo-
noval  vozem umožnující přepravu většího množství osob a speciálně upraveným pro transport 
osob s omezenou schopností pohybu (mikrobus s plošinou). Tento typ vozů je v rámci Charity 
Litoměřice žádaný i v rámci ostatních služeb zaměřených na péči o osoby s omezenou schop-
ností pohybu (terénní pečovateská služba, DZR, denní stacionář, odlehčovací služba). Lze tedy 
předpodkládat, že investice do pořízení takového vozu by byla plnohodnotně využita v rámci 
celé organizace.

Dopady a výstupy 
opatření 

Zvýšení sebevědomí seniorů, zvýšení fyzické a psychické kondice, smysluplné využití volné-
ho času a vzdělávání, navázání nových kontaktů, prodloužení soběstačnosti, možnost samo-
statně získávat informace. Zapojení aktivních seniorů do organizačních prací, dobrovolnická 
činnost.
Zpřístupnění kulturních a společenských akcí pořádaných mimo areál pobytové služby i pro 
klienty s omezenou schopností pohybu.

Název realizátora Knihovna  K. H. 
Máchy Litoměřice

Spolek LiPen Charita Litoměřice 
- Domov 
na Dómském 
pahorku

Klub seniorů

Sídlo organizace Mírové náměstí 26, 
Litoměřice

Mírové náměstí 26, 
Litoměřice

Zadradnická 1534/5,
 Litoměřice

Alšova 8, Litoměřice

Kapacita 25 – 50 osob/1 akce 10 – 50 osob/1 akce 122 40

Aktivity/činnosti 
(počet)

80 akcí/rok 10 akcí/rok + pravi-
delné kluby (2x týd-
ně)

Pořízení mikrobusu 
pro přepravu mini-
málně 8 osob a upra-
veného pro transport 
osob s  omezenou 
schopností pohybu.

30 akcí/rok

Cílová skupina Senioři Aktivní senioři, klienti 
pobytových zařízení

Senioři nad 65 let Senioři nad 60 let

Plánovaný rozpočet 
na rok 2022 15 000 Kč 30 000 Kč 49 353 318 Kč 110 000 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2023 15 000 Kč 30 000 Kč 53 301 583 Kč 110 000 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2024 15 000 Kč 30 000 Kč 57 565 710 Kč 110 000 Kč
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4.3 Návrhová opatření

Pracovní skupina

Osoby v přechodné krizi, 
ohrožené drogou 

a etnické menšiny



Návrhová opatření
Osoby v přechodné krizi, ohrožené 
drogou a etnické menšiny

Seznam aktérů pracovní skupiny KPSS
Osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny

Jméno Služba Organizace

Mgr. Veronika Vlasáková Poradenské centrum Diecézní Charita Litoměřice 

Jakub Ružbatský Azylový dům pro muže Charita Litoměřice

Bc. Jiří Vítek Terénní program Charita Litoměřice

Tereza Linetová, Dis Nízkoprahové denní centrum Charita Litoměřice

Bc. Anna Svobodová, Dis Noclehárna pro muže Charita Litoměřice

Mgr. Lenka Vašutová Azylový dům – Domov pro matky 
s dětmi

Diakonie ČCE Litoměřice

Bc. Ivana Jelínková DiS. Azylový dům – Domov pro matky 
s dětmi

Diakonie ČCE Litoměřice

Mgr. Martin Havelka Kontaktní centrum OS ČČK Litoměřice

Jiří Heřmánek Terénní programy OS ČČK Litoměřice

Bc. Renáta Langer Terénní programy NADĚJE

Bc. et Mgr. Petr Grézl Terénní programy NADĚJE

Mgr. Jakub Krpeš Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež

NADĚJE

Bc. Lucie Putnová Sociálně aktivizační služba pro 
rodiny s dětmi

NADĚJE

Mgr. Petra Smetanová Pobočka Litoměřice NADĚJE

Bc. Pavla Svobodová Pobočka Litoměřice NADĚJE

Mgr. Robert Krejčí Sociální rehabilitace NADĚJE

Bc. Lucie Jakubíčková Sociální rehabilitace NADĚJE

Bc. Kamila Kotlářová Sociální rehabilitace NADĚJE

Robert Čelko Pracovník prevence Městská policie Litoměřice

PhDr. Pavel Kolařík Sociální pracovník Město Litoměřice

Lenka Benešová Manažerka prevence kriminality Město Litoměřice

Bohdana Dojčinovičová Odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví

Město Litoměřice

Ing. Jaroslav Legner Vedoucí oddělení ÚP Úřad práce Litoměřice

Mgr. Martina Vojtíšková Detaš. pracoviště Litoměřice Spirála, z.s. Ústí nad Labem

Mgr. Martina Dohnalová Detaš. pracoviště Litoměřice Spirála, z.s. Ústí nad Labem

 Adiktologická ambulance Drug-Out Club, Ústí nad Labem

Bc. Renata Gazsi Oddělení SPOD Město Litoměřice

Ing. por. Alena Romová SKPaV ČR, ÚO Litoměřice Policie ČR

DiS. Jarmila Kochrdová Oddělení sociálních věcí MÚ Bohušovice n. Ohří

Ing. Dreieckerová Eliška Oddělení sociálních věcí MÚ Terezín

Mgr. Marta Doležalová Sociálně aktivizační služba pro 
rodiny s dětmi

Centrum pro náhradní rodinnou péči

Mgr. Nikola Nováková Nemocnice Litoměřice, 
Krajská zdravotní a.s.

Mgr. Anna Vozábová Probační a mediační služba Probační a mediační služba 
Litoměřice
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Návrhová opatření
Osoby v přechodné krizi, ohrožené 

drogou a etnické menšiny

Ambulantní adiktologické služby
DRUG-OUT Klub, z.s., Tel:  475 210 626 
Odborné sociální poradenství
Velká hradební 13/47, Ústí n. L.- centrum, 
400 01 Ústí nad Labem, Vazební věznice Litoměřice

Kontaktní centrum Litoměřice
Oblastní spolek Českého červeného kříže Litoměřice, 
Tel: 728 262 683 
Kontaktní centra 
Lidická 57/11, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice 1

Terapeutická komunita WHITE LIGHT I
WHITE LIGHT I, z.ú., Tel: 602 188 113 
Terapeutické komunity 
Lovečkovice, Mukařov 53, 411 45 Úštěk

Středisko sociální prevence a humanitární pomoci  
Farní charita Litoměřice, Tel: 731 402 435   
Terénní programy 
Marie Pomocné 48, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1

Terénní program Litoměřicka
Oblastní spolek Českého červeného kříže Litoměřice, 
Tel: 606 229 979
Terénní programy 
Lidická 57/11, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice 1

DIAKONIE ČCE – Středisko křesťanské pomoci
Tel: 416 732 271
Domov pro matky s dětmi
Liškova 1543/43,Litoměřice předměstí, 
412 01 Litoměřice 1

SPIRÁLA
Tel: 472 743 835 , 774 406 370 
Centrum krizové intervence
K Chatám 22, 403 40 Ústí n. L.-město, Skorotice

NADĚJE Štětí
Tel:  773 770 991 
Terénní programy 
U Tržnice 701,  411 08 Štětí

NADĚJE Litoměřice
Tel: 774 835 337 
Terénní programy 
Na Kocandě 532/8, 412 01 Litoměřice

Charita Litoměřice
Tel: 731 402 435 
Azylový dům pro muže
Marie Pomocné 48, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1

Charita Litoměřice
Tel: 731 402 435 
Noclehárna pro muže
Marie Pomocné 48, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1

Charita Litoměřice
Tel: 731 402 435 
Nízkoprahové denní centrum pro muže a ženy
Marie Pomocné 48, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1

Domov se zvláštním režimem Terezín
Tel: 416 782 256 
Domovy se zvláštním režimem od 19 let (mladí dospělí)
Náměstí Čs. Armády 84, 411 55 Terezín
Pražská 167 + 168, 411 55 Terezín

SPIRÁLA
Tel: 475 603 390
Linka pomoci – krizová linka 
K Chatám 22, Ústí n. L.-město, Skorotice, 
403 40 Ústí n. L.

Linka bezpečí
Linka bezpečí, z.s., Tel: 606 021 021
Telefonická krizová pomoc 
Ústavní 95, 181 02 Praha 8 – Bohnice

Centrum pro náhradní rodinnou péči
Tel: 771 770 360
Sociálně aktivizační služba 
Teplická 3,  412 01 Litoměřice

Diecézní charita
tel: 416 733 487 
Dluhové poradenství
Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice

NADĚJE Litoměřice
Tel: 773 743 877
Sociálně aktivizační služba 
Masarykova ulice 301/21,412 01 Litoměřice

NADĚJE
Tel: 777 481 217
Dluhové poradenství
U Tržnice 701, 411 08 Štětí

NADĚJE Litoměřice
Tel: 608 537 281
Nízkoprahové centrum pro děti a mládež
Dvořákova 959/1, 412 01 Litoměřice

Romano Jasnica Štětí
Tel: 702 289 536 
Poradenské centrum SAS
U tržnice 701 (přízemí), 411 08 Štětí

Přehled poskytovatelů sociálních služeb v ORP Litoměřice
Osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny
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Návrhová opatření
Osoby v přechodné krizi, ohrožené 
drogou a etnické menšiny

Silné stránky Slabé stránky

• Aktéři komunitního plánování jsou mezi sebou zvyklí 
komunikovat a spolupracovat

• Neexistence jakékoliv formy sociálního bydlení (kromě 
města Štětí)

• Město Litoměřice i celé ORP je dobře zasíťováno 
sociálními službami

• Nezájem většiny představitelů obcí o sociální 
problematiku

• Poskytovatelé služeb jsou odborně erudovaní • Nízká kapacita dětských psychologů a psychiatrů

• Komunitní plánování má dlouho tradici • Nízká informovanost o sociálních službách v malých 
obcích

• Postupně se zlepšuje spolupráce s podnikateli 
na místní úrovni

• Nedostatečné kapacity domovů se zvláštním 
režimem pro osoby závislé (drogy, alkohol), osoby 
s duševními poruchami, osoby se závažným duševním 
onemocněním a osoby s velmi nízkými příjmy bez 
možnosti bydlení

• Města Litoměřice a Štětí mají transparentní 
fi nancování sociálních služeb

• Malá angažovanost městské policie v Litoměřicích 
na řešení sociálně patologických jevů ve městě

• Poskytovatelé jsou fl exibilní v hledání fi nančních 
zdrojů

• Služby jsou centralizovány do větších měst (zejména 
Litoměřice, Štětí)

• Převládá ambulantní podoba služeb nad terénní 
formou (ORP je rozlehlé a má cca 40 obcí, některá 
jsou obtížně dopravně dostupná)

• Nedostupná krizová pomoc pro děti a mládež

• Chybí dostupná forma bydlení pro osoby ohrožené 
domácím násilím

• Chybí dlouhodobá podpora pro matky s hendikepem

Příležitosti Hrozby

• Spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj 
v oblasti bydlení (výzvy na podporu sociálního 
bydlení)

• Narůstající počet osob a rodin s nízkými příjmy, 
bez možnosti běžného bydlení, nebo významně 
ohrožených ztrátou běžného bydlení  

• Využití Radničního zpravodaje v Litoměřicích 
k propagaci sociálních služeb

• Zhoršení bezpečnostní situace ve městě Litoměřice 
díky nízké angažovanosti městské policie

• Využití pracovních schůzek zástupců jednotlivých 
spolupracujících obcí k prezentaci sociálních služeb 

• Skupiny, které jsou významně ohroženy ztrátou 
bydlení: samoživitelky/samoživitelé, jednotlivci – 
senioři, mladí dospělí a rodiny s dětmi

• Oslovení a využití podnikatelských subjektů k podpoře 
poskytovatelů (např. OBI, Albert, Mondi)

• Nejisté fi nancování sociálních služeb

• Podpora a rozvoj terénních služeb (navýšení kapacit) • Zvýšená migrace osob bez domova

• Zlepšení obrazu neziskového sektoru • Vysoká zadluženost osob, rodin a společnosti

• Společná prezentace sociálních služeb směrem 
k veřejnosti

• Negativní označení většiny cílových skupin ze strany 
médií i politických představitelů

• Získání fi nančních prostředků do sociální sféry 
na základě komunitních výzev

• Nárůst počtu ohrožených dětí

• Vytvoření návazné služby k primární prevenci pro děti 
a mládež

• Negativní nálepkování neziskových organizací ze 
strany čelních politických představitelů 

• Parazitární ohrožení – zvyšující se výskyt štěnic 
i v běžné populaci

• Mimořádná opatření vlády ohledně pandemií

SWOT analýza jako podklad pro KPSS 2022 - 2025
Osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny
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Návrhová opatření
Osoby v přechodné krizi, ohrožené 

drogou a etnické menšiny

Cíl 1 Udržení a rozvoj sociálních služeb, které působí na území ORP Litoměřice
Hlavním cílem je udržení sociálních služeb v oblasti práce s rodinami, ohrožené sociálním vy-
loučením, ztrátou bydlení a rozvoj sociálních služeb v oblasti duševního zdraví u dětí, mládeže 
a rodin s vytvořením multidisciplinárních týmů.

Opatření 3.1.1 Oblast práce s lidmi v psychosociální krizi

Opatření 3.1.2 Oblast práce s rodinou

Opatření 3.1.3 Oblast práce s dětmi a mládeží

Opatření 3.1.4 Oblast práce s jednotlivcem i rodinou

Cíl 2 Zajištění dostupného bydlení pro jednotlivce a rodiny  
Záměrem opatření je vytvoření plánu, který by měl určovat rozvoj systému sociálního dostup-
ného bydlení na území města. Otázka dostupného bydlení je v současné době velmi aktuální 
a vyplývá z priorit našich občanů.

Opatření 3.2.1 Zajištění dlouhodobého bydlení s podporou pro matky (rodiče) s hendikepem

Opatření 3.2.2 Sociální bydlení a přechodné bydlení pro osoby ohrožené domácím násilím

Opatření 3.2.3 Vznik nové služby Domov se zvláštním režimem pro osoby závislé (drogy, alkohol), osoby s du-
ševními poruchami, osoby se závažným duševním onemocněním a osoby s velmi nízkými pří-
jmy bez možnosti bydlení

Cíl 3 Zajištění programů primární prevence 
Primární prevence rizikového chování se zaměřuje prioritně na předcházení rozvoje rizik, které 
směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování napříč věkovými skupinami.

Opatření 3.3.1 Vznik a rozvoj návazné služby k primární prevenci formou poradenství a podpory v sociálně 
terapeutické oblasti se zaměřením na individuální přístup k dětem a mládeži

Opatření 3.3.2 Podpora programů primární prevence rizikového chování

Cíl 4 Zajištění a posílení sítě nízkoprahových služeb, které pracují s osobami a rodinami 
v akutní krizi
Zabezpečení nízkoprahových služeb a krizové pomoci bezprostředně zajistí pomoc, podporu 
osobám, které se nacházejí v nepříznivé situaci, kterou nemohou řešit vlastními silami a potře-
bují radu individuálním přístupem a důsledným dodržováním lidských práv.

Opatření 3.4.1 Posílení terénní sociální práce v rámci celého ORP Litoměřice

Opatření 3.4.2 Zajištění telefonické krizové pomoci, krizové pomoci pro osoby v krizi, psychosociální pomoci 
při mimořádných událostech, poradenství pro osoby ohrožené domácím násilím

Obsah cílů a opatření za oblast
Osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny 
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Návrhová opatření
Osoby v přechodné krizi, ohrožené 
drogou a etnické menšiny

3.1.1 Oblast práce s lidmi v psychosociální krizi

Popis opatření Je celoročně odborně zabezpečena práce s lidmi, kteří se ocitnou v psychosociální krizi, nebo 
jsou touto krizí ohroženi

Dopady a výstupy 
opatření

Poskytování registrovaných sociálních služeb dle pověření Ústeckého kraje. 
31. 12. 2021 bylo ukončeno poskytování služby AD ženy a noclehárna pro ženy v Litoměřicích. 
Kapacity zachovány pro poskytování těchto služeb novým poskytovatelem.

Druh sociální 
služby

Terenní programy Azylové domy Noclehárny Nízkoprahová 
denní centra

 K-centrum

Poskytovatel NADĚJE 
Litoměřice a Štětí, 
Charita Litoměřice, 
Český červený kříž

Nový 
poskytovatel, 
Charita 
Litoměřice 

Nový 
poskytovatel, 
Charita 
Litoměřice 

Charita 
Litoměřice 

Český 
červený kříž

Kapacita 7 33 9 1/15 skupinová 3

Aktivity/činnosti 
počet

4 sociální služby 2 azylové domy 2 noclehárny 1 nízkoprahové 
denní centrum

1 K-centrum

Cílová skupina Osoby bez přístřeší, 
osoby žijící v sociálně 
vyloučených lokali-
tách, osoby ohrožené 
závislostí nebo závis-
lé na návykových lát-
kách

Osoby bez 
přístřeší, muži 
i že  ny

Osoby bez 
pří střeší muži 
i ženy

Osoby bez 
přístřeší muži 
i ženy  

Osoby ohrože-
né závislostí 
nebo závislé 
na návyko-
vých látkách

Plánovaný rozpočet 
na rok 2022 5 711 000 Kč 7 107 900 Kč 956 900 Kč 1 195 000 Kč 280 000 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2023 6 082 000 Kč 7 818 700 Kč 1 052 600 Kč 1 314 500 Kč 300 000 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2024 6 495 000 Kč 8 600 500 Kč 1 157 900 Kč 1 446 000 Kč 322 000 Kč

Plné znění cílů a opatření pracovní skupiny
Osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny 

Cíl 1 Udržení a rozvoj sociálních služeb, které působí na území ORP 
Litoměřice
Hlavním cílem je udržení sociálních služeb v oblasti práce s rodinami, ohrožené sociálním vy-
loučením, ztrátou bydlení a rozvoj sociálních služeb v oblasti duševního zdraví u dětí, mládeže 
a rodin s vytvořením multidisciplinárních týmů.
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Návrhová opatření
Osoby v přechodné krizi, ohrožené 

drogou a etnické menšiny

3.1.2 Oblast práce s rodinou

Popis opatření Je celoročně odborně zabezpečena práce s rodinami, které jsou ohroženy sociálním vylouče-
ním z běžné společnosti, jsou ohroženy ztrátou bydlení nebo dalšími nepříznivými životními 
situacemi, které mohou vést k destabilizaci rodiny, rozvoji dalších patologických jevů  v rodině 
a selhání péče o dítě.  Konkrétně se jedná o účinnou a součinnou podporu funkčnosti rodin 
v jejich prostředí,  podporu možností žití dětí v rodinách v přirozeném prostředí, podporu dětí 
a rodin v úspěšnosti ve školách, doprovody na jednání na institucích, podpora zdraví a péče 
o něj, zajištění adekvátních a potřebných mimoškolních aktivit. Vedení rodin k osamostatňo-
vání se od služby. Mezioborová spolupráce v rámci podpory rodiny ( OSPOD, lékaři, PPP, SPC, 
SVP aj.). 

Dopady a výstupy 
opatření

Poskytování registrovaných sociálních služeb dle pověření Ústeckého kraje. 
31.12.2021 bylo ukončeno poskytování služby AD pro rodiny s dětmi v Litoměřicích. Kapacita 
ve výši 45 osob zachována pro poskytování těchto služeb novým poskytovatelem. Náklady na 
roční provoz AD s kapacitou 45 osob v rozpětí 8 500 000 - 9 000 000 Kč.

Druh sociální 
služby

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Azylové domy

Poskytovatel NADĚJE, CPNRP, Romano Jasnica Štětí Nový poskytovatel, 
Diakonie ČCE Litoměřice

Kapacita A 5/T 7 77 (45 nový poskytovatel)

Aktivity/činnosti 
počet

3 sociální služby 2 azylové domy

Cílová skupina Rodiny ohrožené sociálním vyloučení nebo 
sociálně vyloučené

Rodiny ohrožené sociálním vyloučení nebo 
sociálně vyloučené

Plánovaný rozpočet 
na rok 2022 5 380 000 Kč 7 300 420 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2023 5 455 000 Kč 7 665 441 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2024 5 740 000 Kč 8 048 713 Kč
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3.1.3 Oblast práce s dětmi a mládeží

Druh sociální 
služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Sociální rehabilitace (terénní a ambulantní) - 
Centrum duševního zdraví pro děti a mládež

Poskytovatel NADĚJE NADĚJE

Kapacita 2/24 skupinová 3/6 skupinová

Popis opatření Opatření 1.3.1. NZDM Oáza 
Je celoročně odborně zabezpečena práce 
s dětmi a mládeží ve věku od 6ti do 26ti let, 
které jsou ohroženy sociálně patologickými 
jevy 

Opatření 1.3.2. CDZ pro děti a mládež
• Systém působí preventivně, je orientovaný 

na včasnou podporu nejen těch, kteří jsou 
již registrovaní jako klienti, ale je nastaven 
také pro ty, kteří se klienty mohou stát, 
tedy i pro ty nejzranitelnější, kteří potřebují 
péči, ale je pro ně těžké si o ní říct, nebo se 
jakkoliv do systému podpory začlenit.

• Systém je nastaven i pro ty, kteří nepotře-
bují specializovanou péči o duševní zdraví, 
ale čerpají z  přítomnosti odborných inter-
vencí duševního zdraví i  ve  všeobecných 
službách, např. z  podpory praktických lé-
kařů, sociálních pracovníků, školských pra-
covníků, pracovníků volnočasových aktivit 
aj.

• Komunitní systém není orientován pouze 
na léčbu a péči, jeho prioritou je  prevence, 
která je orientována na  příčiny problému 
a  včasnou podporu duševního zdraví dětí 
a mladých lidí u kterých může dojít k  jeho 
ohrožení. V systému jsou podnikány kroky 
k eliminaci diskriminace a snižování stigma 
u dětí, mladých lidí a jejich rodin.

Dopady a výstupy 
opatření

Poskytování registrovaných sociálních služeb 
dle pověření Ústeckého kraje. Služby jsou po-
drobně uvedeny v  tabulce, která je přílohou 
opatření

Centrum duševního zdraví pro děti a  mladé 
lidi, propojené s denním stacionářem s mož-
ností využívat v  případě potřeby akutní či 
krizová lůžka ve  všeobecných nemocnicích 
na pediatrických odděleních, na kterých bu-
dou konziliární péči realizovat odborníci z mul-
tidisciplinárního týmu pro děti a  mladé lidi 
a denního stacionáře v daném regionu.
Dětské multidisciplinární týmy / případně 
CDZ / jsou v úzkém propojení s Centry dušev-
ního zdraví pro dospělé, spolupracují s lékaři 
pediatry a všeobecnými sestrami, home care 
a dalšími službami v regionu. Jsou propojeny 
na  OSPOD a  další služby souvisejí s  právní 
ochranou dítěte, Jsou propojeny se školami 
ve svém regionu, mají vytvořený systém spo-
lupráce s dobrovolníky a ambasadory, iniciují 
svépomocné aktivity rodin dětí a mladých lidí 
v ohrožení duševního zdraví. 
V péči o duševní zdraví dětí a mladých lidí je 
minimalizováno využívání hospitalizací dítě-
te. Pokud je toto nutné je hospitalizace re-
alizována v  rámci všeobecné lékařské péče 
ve  spádových nemocnicích ÚK, s  maximální 
spoluprací rodinného prostředí dítěte a s pro-
vázaností na multidisciplinární týmy pro děti 
a mladé lidi působící v daném regionu a od-
borníky, kteří v nich pracují. 
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Aktivity/činnosti 
počet

Jedna sociální služba • Vznik multidisciplinárního týmu duševního 
zdraví pro děti a mladistvé 

• Vznik denního stacionáře pro děti a mladis-
tvé – úzce provázaný na MD tým pro děti 
a  lůžkovou péči na  pediatrickém oddělení 
nemocnice 

• Vznik krizových služeb pro děti a mladistvé 
(mohou být součástí MD týmů)

• Programy zaměřené na posilování rodičov-
ských kompetencí 

• Vzdělávací program zaměřený na  terapeu-
tické přístupy, práci se vztahy, vztahovými 
problémy, s  prostředím, recovery přístup 
– pro pracovníky zdravotních služeb, sociál-
ních služeb, školství

• Vzdělaní a  kompetentní pracovníci služeb, 
poradci, pedagogové

• Propojení všech aktérů v  systému péče 
o  duševní zdraví dětí v  regionu – sociální, 
zdravotní (včetně praktických lékařů pro 
děti), školství

• Posílení personální a kompetenční PPP, SPC 
či SVP a propojení do systému péče o du-
ševní zdraví dětí 

• Ustanovení multidisciplinární spolupráce 
v regionu 

Cílová skupina Děti a mládež ve věku od 6ti do 26ti let, které 
jsou ohroženy sociálně patologickými jevy

Děti a mladí lidé s potřebami v oblasti dušev-
ního zdraví včetně jejich rodinného prostředí

Plánovaný rozpočet 
na rok 2022 2 600 000 Kč 4 700 000 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2023 2 700 000 Kč 4 935 000 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2024 2 800 000 Kč 5 182 000 Kč

3.1.4 Oblast práce s jednotlivcem i rodinou

Popis opatření Je celoročně odborně zabezpečena práce s lidmi, kteří se ocitnou v psychosociální krizi, nebo 
jsou touto krizí ohroženi

Dopady a výstupy 
opatření 

Poskytování registrovaných sociálních služeb dle pověření Ústeckého kraje. Služby jsou po-
drobně uvedeny v tabulce, která je přílohou opatření 

Druh sociální 
služby

Odborné sociální poradenství Krizová pomoc, intervenční centrum a telefo-
nická krizová pomoc 

Poskytovatel NADĚJE Štětí, Diecézní charita 
Litoměřice

Spirála, Ústecký kraj

Kapacita 3 5

Aktivity/činnosti 
počet

2 sociální služby 3 služby - krizová pomoc a intervenční cent-
rum a telefonická krizová pomoc

Cílová skupina Osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vylouče-
ných lokalitách

Osoby v krizi

Plánovaný rozpočet 
na rok 2022 2 879 000 Kč 16 000 000 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2023 3 110 000 Kč 16 000 000 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2024 3 343 000 Kč 16 000 000 Kč
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3.2.1 Zajištění dlouhodobého bydlení s podporou pro matky (rodiče) s hendikepem

Popis opatření V azylových domech se často objevují matky s hendikepem – duševní nemoc, mentální posti-
žení nebo sociální zanedbání. Chybí včasná diagnostika. Stále častěji to ale jsou ženy, které 
se díky svému neodhalenému hendikepu těžko uplatňují v této zrychlené době, dále nejsou 
schopné bez dlouhodobé podpory řešit svou situaci a tím se vyčleňují z běžné společnosti. Je-
jich neúspěch se projevuje neustálou migrací mezi azylovými domy a komerčními ubytovnami. 
Často se v individuální práci přistupuje k žádostem o invalidní důchod, konzultuje se s psycholo-
gy a psychiatry, kterých je ale málo, nebo mají dlouhé objednávkové termíny. V rámci zjištěných 
skutečností se také přistupuje k podávání žádostí na soud ohledně posouzení svéprávnosti.
Zásadní a důležité je nastavení nepřetržité podpory v azylovém domě, k úzké spolupráci s mat-
kou a  dalšími institucemi, teprve pak se dají hledat možnosti pro řešení bytové a  rodinné 
situace matky s hendikepem s nezaopatřenými dětmi. Pobyt v azylovém domě je pak delší, 
ale žena s hendikepem získá jistotu a možnost fungovat s vyšší mírou podpory společně se 
svým dítětem nebo dětmi. Je výhodou, že ve městě Litoměřice jsou dobře nastavené násled-
né služby, které mohou v cílené spolupráci pokračovat – sociálně aktivizační služba pro rodiny 
s dětmi, podpora samostatného bydlení

Dopady a výstupy 
opatření 

Možnost prodloužení doby pobytu hendikepovaných matek v azylovém domě nad jeden rok.
Sociální byty s podporou služeb pro hendikepované rodiče s dětmi, např. formou služby chrá-
něného bydlení, nebo podpory samostatného bydlení, nebo s podporou terénní sociálně akti-
vizační služby pro rodiny s dětmi.
Průměrně se jedná o pět rodin ročně.

Název realizátora Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

Sídlo organizace Rooseveltova 7,  Litoměřice

Kapacita 8 bytových jednotek v AD 5 sociálních bytů 

Aktivity/činnosti 
počet

Podpora matek (rodičů)  s dětmi Terénní podpora matek (rodičů) s dětmi

Cílová skupina Matky s  dětmi, které potřebují kvůli svému  
zdravotnímu postižení vyšší míru podpory 
v oblasti bydlení a péče o děti

Matky s  dětmi, které potřebují kvůli svému  
zdravotnímu postižení vyšší míru podpory 
v oblasti bydlení a péče o děti

Plánovaný rozpočet 
na rok 2022 7 300 000 Kč 1 000 000 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2023 7 446 000 Kč 1 050 000 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2024 7 595 000 Kč 1 100 000 Kč

Cíl 2 Zajištění dostupného bydlení pro jednotlivce a rodiny  
Záměrem opatření je vytvoření plánu, který by měl určovat rozvoj systému sociálního dostup-
ného bydlení na území města. Otázka dostupného bydlení je v současné době velmi aktuální 
a vyplývá z priorit našich občanů.
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3.2.2 Sociální bydlení pro jednotlivce a rodiny a přechodné bydlení pro osoby ohrožené 
domácím násilím

Popis opatření Sociální bydlení je v rámci ORP Litoměřice nedostupné, obce mají zároveň minimální počet měst-
ských bytů. Lidé ohrožení ztrátou bydlení, z nízkopříjmových skupin, etnických menšin nebo třeba 
vícečetné rodiny mají v rámci ORP Litoměřice jen velmi malou šanci získat pronájem běžného bytu.
Výše popsaná situace znesnadňuje práci sociálních služeb, které tak nejsou schopny pomoci 
svým klientům a zájemcům o službu pomoci zajistit základní potřebu - důstojné bydlení.

Dopady a výstupy 
opatření 

14 bytů v režimu sociálního bydlení s podporou terénních sociálních pracovníků (cca 2 byty 
na sociální službu: AD Charita Litoměřice LTM, AD NADĚJE LTM, AD Diakonie ČCE LTM, SAS 
NADĚJE LTM, SAS CPNRP LTM, SAS Romano Jasnica Štětí, Spirála LTM)

Název realizátora Charita Litoměřice NADĚJE Diakonie ČCE Spirála, Ústecký 
kraj, z.s.

Sídlo organizace Zahradnická 1534/5, 
Litoměřice

Pražská 14, 
Litoměřice

Rooseveltova 7, 
Litoměřice

K Chatám 22
403 40 Ústí nad 
Labem Skorotice

Kapacita 2 byty 4 byty 2 byty 5 bytů

Aktivity/činnosti 
počet

Terénní podpora 
dvou osob 

Terénní podpora čtyř 
osob nebo rodin

Terénní podpora 
dvou rodin

Terénní podpora pěti 
osob nebo rodin

Cílová skupina Osoby bez přístřeší Rodiny s dětmi, oso-
by bez přístřeší

Matky s dětmi Osoby a rodiny 
v krizi

Plánovaný rozpočet 
na rok 2022 400 000 Kč 522 000 Kč 400 000 Kč 50 000 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2023 420 000 Kč 548 000 Kč 420 000 Kč 50 000 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2024 440 000 Kč 575 000 Kč 440 000 Kč 50 000 Kč

3.2.3 Vznik nové služby Domov se zvláštním režimem pro osoby závislé (drogy, alkohol), 
osoby s duševními poruchami, osoby se závažným duševním onemocněním a osoby 
s velmi nízkými příjmy bez možnosti bydlení

Popis opatření Zajištění dlouhodobého bydlení a důstojného místa na dožití pro problematické cílové skupiny 
osob, které v současné době často migrují mezi ulicí, azylovým domem, nemocnicí a noclehár-
nou. Díky tomu se neustále zhoršuje jejich zdravotní stav a stoupají náklady na lékařskou péči 
i na sociální služby, které se snaží celou situaci řešit. 
Jedná se o osoby, které žijí dlouhodobě na ulici, jsou obvykle závislé na alkoholu nebo drogách, 
trpí poruchou osobnosti, nebo chronickým duševním onemocněním. Kombinace těchto patolo-
gických jevů prakticky znemožňuje návrat k běžnému způsobu života. Služba DZR by zajistila 
bezpečné místo pro dožití těchto osob, také by napomohla k ochraně většinové společnosti 
– bezpečí a čistota.
Domov by mohl vzniknout ve spolupráci s ORP Roudnice nad Labem a ORP Lovosice.

Dopady a výstupy 
opatření

Předpokládaná kapacita – 25 až 30 lůžek pro muže i ženy

Kapacita 25 - 30 lůžek

Aktivity/činnosti 
počet

pobytové zařízení - DZR

Cílová skupina osoby závislé (drogy, alkohol), osoby s duševními poruchami, osoby se závažným duševním 
onemocněním a osoby s velmi nízkými příjmy bez možnosti bydlení

Plánovaný rozpočet 
na rok 2022 11 880 000 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2023 12 474 000 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2024 13 097 000 Kč
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3.3.1 Vznik a rozvoj návazné služby k primární prevenci formou poradenství a podpory 
v  sociálně terapeutické oblasti se zaměřením na  individuální přístup k  dětem 
a mládeži 

Popis opatření Vznik a rozvoj střediska pro děti a mládež ve věku 11–26 let, případně i pro jejich rodinný a so-
ciální systém. Středisko bude poskytovat odborné sociální poradenství a sociálně terapeutic-
ké činnosti s cílem podpory dětí a mládeže při zvládání obtížných životních situací. V případě 
potřeby pak bude pracováno i s rodinným či sociálním systémem dítěte či dospívajícího.
Vznik střediska reaguje na potřebu odborných služeb pro děti a mládež s úmyslem předchá-
zet sociálně patologickým jevům a minimalizovat dopady problémových situací jak na cílovou 
skupinu, tak na širší sociální okolí. Dále je cílem podpořit u cílové skupiny funkční strategie 
zvládání náročných situací tak, aby se situace neprohlubovala či neopakovala, ale naopak sta-
bilizovala a posunovala směrem k funkčnímu řešení.
Primárně tato služba bude mít přímou návaznost na programy primární prevence, které jsou 
realizovány na základních a středních školách a bude tak možné reagovat na aktuální náročné 
situace, které cílová skupina řeší. Sekundárně mohou službu využít i děti a mládež, které si 
službu vyhledají sami. 
Služby střediska bude zajišťovat erudovaný multidisciplinární tým složený ze sociálních pra-
covníků, pedagogů, terapeutů a dalších specializovaných odborníků. Služba bude poskytována 
v rámci města Litoměřice a místně příslušného ORP.

Dopady a výstupy 
opatření

Počet klientů 60, počet kontaktů 180 

Název realizátora Primární prevence Litoměřice

Sídlo organizace Lidická 57/11, Litoměřice 412 01

Kapacita 2 okamžitá/15 denní

Aktivity/činnosti 
počet

60 klientů/ 180 kontaktů

Cílová skupina Děti a mládež od 11 do 26 let

Plánovaný rozpočet 
na rok 2022 0

Plánovaný rozpočet  
na rok 2023 200 000 Kč

Plánovaný rozpočet  
na rok 2024 300 000 Kč

Cíl 3 Zajištění programů primární prevence 
Primární prevence rizikového chování se zaměřuje prioritně na předcházení rozvoje rizik, které 
směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování napříč věkovými skupinami.
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3.3.2  Podpora programů primární prevence rizikového chování 

Popis opatření Tato opatření vytváří prostor pro realizaci široké nabídky:
• volnočasové aktivity
• vzdělávací akce (besedy, školení)
• primární preventivní činnost rizikového chování pro školy
• osvětové přednášky
• program prevence v azylových domech
• zvyšovat pocit bezpečí občanů ve městě
• uplatňovat nové přístupy a technologie v systému signalizačního zařízení pro osoby se spe-

cifi ckými potřebami - senioři, zdravotně handicapovaní občané
• ochrana ohrožených skupin obyvatel (občané nad 65 let žijící osaměle s omezenými sociál-

ními kontakty)
• informování a varování občanů - řidičů před vykrádáním automobilů
Cílem aktivit je tyto dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl, a aby tyto přednosti 
dokázaly uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnosti. In-
formování  a poskytování preventivních rad osobám se specifi ckými potřebami o možnostech 
zabezpečení jejich majetku s osvětou o možnostech zvýšení bezpečnosti občanů. Jedná se 
o základní nástroje prevence 

Dopady a výstupy 
opatření

Besedy, školení, osvětové přednášky - 1 900 žáků (po dobu KP)
Besedy, osvětové přednášky, preventivní letáky - 500 seniorů (po dobu KP)
Pedagogicko-psychologická poradna Litoměřice - 1 x ročně lektorské přednášky pro školní 
metodiky prevence

Název realizátora Město Litoměřice 
Odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví

Město Litoměřice 
Odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví

Primární prevence 
Litoměřice, 
K-Centrum

Spirála, Ústecký 
kraj, z.ú.

Sídlo organizace Mírové nám. 15/7, 
412 01 Litoměřice

Mírové nám. 15/7, 
412 01 Litoměřice

Lidická 57/11, 
Litoměřice 412 01

K Chatám 22, 
403 40 Ústí nad 
Labem - Skorotice

Kapacita 1 900 500 Jedna třída / max 
30členné skupiny

20 dětí

Aktivity/činnosti 
počet

50 20 8 škol / 70 tříd / 1400 
žáků

Víkendový pobyt 
pro děti v evidenci 
OSPOD

Cílová skupina Děti, žáci, studenti Senioři Žáci 2 stupně základ-
ních škol/ 1 a 2 ročník 

Děti OSPOD

Plánovaný rozpočet 
na rok 2022 200 000 Kč 40 000 Kč 700 000 Kč 10 000 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2023 200 000 Kč 40 000 Kč 750 000 Kč 10 000 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2024 200 000 Kč 30 000 Kč 800 000 Kč 10 000 Kč
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Návrhová opatření
Osoby v přechodné krizi, ohrožené 
drogou a etnické menšiny

3.4.1 Posílení terénní sociální práce v rámci celého ORP Litoměřice

Popis opatření Terénní sociální práce je dobře zajištěna ve větších městech ORP. Zkušenosti poskytovatelů 
ukazují na potřebu posílení terénní sociální práce v menších a hůře dostupných obcích regio-
nu, např. oblast Úštětska. V současné době působí v těchto oblastech Terénní programy pro 
osoby drogově závislé a  Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. Není pokryta práce 
s lidmi bez z domova a s jednotlivcem.

Dopady a výstupy 
opatření

Navýšení kapacity služeb Terénní programy a terénní podoby Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi a rozšíření jejich působnosti tak, aby bylo pokryto celé ORP

Název realizátora NADĚJE NADĚJE SAS CPNRP K CENTRUM 
- Terénní 
programy

Charita 
Litoměřice

DRUG-OUT 
Klub, z.s

Sídlo organizace Pražská 14, 
Litoměřice

Pražská 14, 
Litoměřice

Kréta 158, 
41201 Terezín

 Lidická 
57/11, 
Litoměřice

Zahradnická 
1534/5, 
41201 
Litoměřice

Velká 
hradební 
13/47, Ústí 
nad Labem 

Kapacita Ambulan-
ce i terén 

kapacita 4, 
navýšení o 1, 
není pokryto 

Úštětsko

Okamžitá 
individuální 2

Ambulance 1 
terén 2

2 Terénní služba 
1 - navýšení 

o 1

 

Aktivity/činnosti 
počet

Posílení ka-
pacity soci-
álně aktivi-
zační služby 
pro rodiny 
s dětmi

Navýšení 
personálu 
o 1 PSS

Udržení kapa-
city SAS

Udržení kapa-
city TP 

Rozšíření ob-
lasti působení 
terénní služby 

 

Cílová skupina Rodiny 
s dětmi

Osoby bez 
přístřeší

Rodiny s dět-
mi v jakékoliv 
podobě NRP 
- třetí osoby, 
pěstouni, 
osvojitelé

Osoby ohro-
žené závis-
lostí nebo 
závislé na ná-
vykových 
látkách 

Osoby bez 
přístřeší

Osoby 
ohrožené 
závislostí 
nebo závislé 
na návyko-
vých látkách 
od 7 - 80 let 

Plánovaný rozpočet 
na rok 2022 522 000 Kč 435 000 Kč 2 130 000 Kč 1 600 000 Kč 1 211 000 Kč  

Plánovaný rozpočet 
na rok 2023 548 000 Kč 456 000 Kč 2 180 000 Kč 1 720 000 Kč 1 332 000 Kč  

Plánovaný rozpočet 
na rok 2024 575 000 Kč 479 000 Kč 2 200 000 Kč 1 850 000 Kč 1 465 500 Kč  

Cíl 4 Zajištění a posílení sítě nízkoprahových služeb, které pracují 
s osobami a rodinami v akutní krizi
Zabezpečení nízkoprahových služeb a krizové pomocí bezprostředně zajistí pomoc, podporu 
osobám, které se nacházejí v nepříznivé situaci, kterou nemohou řešit vlastními silami a potře-
bují radu individuálním přístupem a důsledným dodržováním lidských práv.
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Návrhová opatření
Osoby v přechodné krizi, ohrožené 

drogou a etnické menšiny

3.4.2 Zajištění telefonické krizové pomoci, krizové pomoci pro osoby v krizi, psychosociální 
pomoci při mimořádných událostech, poradenství pro osoby ohrožené domácím 
násilím

Popis opatření Zajištění pomoci osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné 
obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami, a to formou sociální 
ambulantních, pobytových a terénních služeb (§ 55, § 60, § 60a). Pomoc zahrnuje psychosoci-
ální podporu (základní poradenství, krizová intervence) a zajištění základních životních potřeb 
(bydlení, strava, hygiena). 

Dopady a výstupy 
opatření

Krizová pomoc – ambulance – 600 uživatelů/rok, z toho LTM – 30 uživatelů
Krizová pomoc - pobytová služba – 200/rok, z toho z ORP LTM – 5 uživatelů
Telefonická krizová pomoc – 4500 už./rok, z toho ORP LTM, 100 uživatelů
Intervenční centra – 540/rok, z toho ORP LTM - 40 

Název realizátora Spirála, Ústecký kraj, z.s. Spirála, Ústecký kraj, z.s. Spirála, Ústecký kraj, z.s.

Sídlo organizace K Chatám 22
403 40 Ústí nad Labem 
Skorotice

K Chatám 22
403 40 Ústí nad Labem 
Skorotice

K Chatám 22
403 40 Ústí nad Labem 
Skorotice

Kapacita 40 35 100

Aktivity/činnosti 
počet

Intervenční centrum Krizová pomoc Telefonická krizová pomoc 

Cílová skupina Osoby v krizi Osoby v krizi Osoby v krizi

Plánovaný rozpočet 
na rok 2022 6 000 000 Kč 6 500 000 Kč 3 500 000 Kč

Plánovaný rozpočet  
na rok 2023 6 000 000 Kč 6 500 000 Kč 3 500 000 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2024 6 000 000 Kč 6 500 000 Kč 3 500 000 Kč
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Pracovní skupina

Rodina, děti a mládež

4.4 Návrhová opatření



Návrhová opatření
Rodina, děti a mládež

Seznam aktérů pracovní skupiny KPSS
Rodina, děti a mládež

Jméno Služba Organizace

Mgr. Martina Hrabáčová SAS, poradenství, doprovázení 
pěstounů

Centrum pro náhradní rodinné péče, 
o.p.s.

Mgr. Lenka Vašutová Domov pro matky s dětmi  Diakonie ČCE Litoměřice

Mgr. Zuzana Bendová Dům dětí a mládeže  DDM Rozmarýn Litoměřice

Ivana Prudičová Zařízení pro děti vyžadující  
okamžitou pomoc

FOD Klokánek

Zora Čuchalová  Knihovnické služby   Knihovna K.H. Máchy Litoměřice

PhDr. Alena Dobišová Odborné sociální poradenství Manželská a předmanželská  
poradna, o.p.

Bc. Jan Vochomůrka Odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví

Město Litoměřice

Bc. Michaela Pečenková Sociálně aktivizační služba NADĚJE Litoměřice

Mgr. Jakub Krpeš  Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež

NADĚJE Litoměřice

Bc. Pavlína Šalanská  Poradenské služby  Pedagogicko-psychologická poradna 
Ústeckého kraje

 Mgr. Filip Jandovský Mateřské centrum  SKP Klubíčko

Ve spolupráci:
• Město Úštěk – starosta Jan Mazíni
• Centrum D8 Klubko – Iveta Fidlerová, Tomáš Lukačina, DiS.
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Návrhová opatření
Rodina, děti a mládež

NADĚJE Litoměřice – Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež Oáza
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, IČ: 00570931
Dvořáková 959/1, Předměstí, 412 01 Litoměřice

NADĚJE Litoměřice 
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, 
IČ: 00570931
Masarykova 301/21, Předměstí, 412 01 Litoměřice

Sdružení Romano Jasnica 
Poradenské centrum, IČ: 68974922
U Tržnice 701, 411 08 Štětí

Fond ohrožených dětí Klokánek Litoměřice
Okamžitá pomoc dětem do 18 let, IČ: 00499277
Alšova 8, 412 01 Litoměřice

Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s.
Poradna pro náhradní rodinnou péči, IČ: 26999234
Teplická 3, 412 01 Litoměřice

Diecézní charita Litoměřice
Asistované kontakty, IČ: 40229939 
Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice

CSP LITOMĚŘICE
Manželské a předmanželské poradenství, IČ: 00080195 
Odborné sociální poradenství
Palachova 18, 412 01 Litoměřice

Pedagogicko-psychologická poradna Litoměřice
Odborné poradenství speciálně pedagogických 
a pedagogicko-psychologických služeb, IČ: 61515809
Palachova 18, 412 01 Litoměřice

Diakonie ČCE Litoměřice
Domov pro matky s dětmi, IČ: 46768041
Liškova 1543/43, 412 01 Litoměřice

Mateřské centrum Klubíčko
Mateřské centrum, IČ: 22732390
Sládkova 767/8, 412 01 Litoměřice

Komunitní centrum Ovečka
Komunitní centrum, IČ: 67776388
Liběšice 170, 411 46 Liběšice

Mateřské centrum Sluníčka
Mateřské centrum, IČ: 27001709 
Jezuitská 3/16, 412 01 Litoměřice

Komunitní centrum Ba-vlnka
Komunitní centrum, IČ: 66105285
Rybniční 203, 411 45 Úštěk - Českolipské předměstí

Mateřské centrum Žabka
Mateřské centrum, IČ: 27051013
Horova 375, 411 08 Štětí

Komunitní centrum Klubko (Centrum D8)
Komunitní centrum pro rodiče, IČ: 26681471
Sládkova 767/8, 412 01 Litoměřice

Dům dětí a mládeže ROZMARÝN Litoměřice
Dům dětí a mládeže, IČ: 62769693
Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice

Poradenské centrum Klubko
Poradenské centrum, mediace, osobní poradenství, 
IČ: 26681471
Jarošova 2/9, 412 01 Litoměřice

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – 
SRDÍČKO
Denní stacionář, IČ: 70854165
Revoluční 1845/30, 412 01 Litoměřice

Knihovna Karla Hynka Máchy Litoměřice
Knihovna KHM, IČ: 00360627
Mírové náměstí 26, 412 01 Litoměřice

Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice
Dětský domov, IČ: 62769651
Čelakovského 8, 412 01 Litoměřice

Přehled poskytovatelů sociálních služeb v ORP Litoměřice
Rodina, děti a mládež
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Návrhová opatření
Rodina, děti a mládež

Silné stránky Slabé stránky

• Spolupráce organizací • Nízká vzdělanost sociálně slabých skupin, absence 
funkčních nástrojů/ programů ke zvyšování 
vzdělanosti soc. slabých skupin 

• Ochota k výměně zkušeností • Nedostatek fi nancí, krátkodobé a nestabilní 
fi nancování na preventivní služby pro rodiny s dětmi 

• Vysoká kvalita a odbornost poskytovaných sociálních 
a prorodinných služeb 

• Nedostupnost bydlení pro rodiny s dětmi a pro rodiny 
v krizi 

• Pracovní pozice koordinátora KP • Nedostatek pracovních příležitostí pro matky 
samoživitelky - částečných/zkrácených úvazků, 
sdílených pracovních pozic, úvazků na ranní směny 

• Stálost cílové skupiny • Nedostatek odborníků poskytujících specializovanou 
péči rodinám a dětem (např. dětští psychologové, 
dětští psychiatři, terapie pro děti a rodiny, 
stomatologové) 

• Pozitivní vnímání veřejnosti (služby) • Nedostatečná komunikace a spolupráce s politiky 

• Zájem a podpora ze strany města Litoměřice • Neexistence systému slev pro rodiny (bazén, divadlo, 
koupaliště) 

• Chybí pobočka střediska výchovné péče 

• Chybí zázemí pro matky s dětmi typu Family Point 

• Nedostatečné uplatňování pravomocí městské 
policie při potírání nevhodného chování mládeže 
v problémových lokalitách (aktuálně Park Jiráskovy 
sady a parkány v Litoměřicích) 

SWOT analýza jako podklad pro KPSS 2022 - 2025
Rodina, děti a mládež
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Návrhová opatření
Rodina, děti a mládež

Příležitosti Hrozby

• Zřízení bytového Domu na půl cesty pro sociálně 
slabší (mladí lidé bez vlastního zázemí) 

• Zánik prorodinných organizací, které podporují mládež 
a poskytují preventivní služby 

• Posílení zájmu o mystiku a duchovní podstatu života, 
tradiční hodnoty fungující rodiny a manželství 
(besedy, školení, setkávání rodin a sdílení dobré praxe 
apod.)

• Rozpad tradičního modelu rodiny, nárůst rozvodovosti 
a průvodních sociálně patologických jevů 
ve společnosti 

• Vytvoření kapacity pro krizové bydlení • Nárůst chudoby, zadluženosti a počtu rodin v krizi 

• Vytvoření/doplnění volnočasového zázemí pro starší 
studenty (bikros, skateboard, parkourová dráha) 
v Úštěku a v Litoměřicích

• Rozšiřování patologických jevů v rizikových lokalitách 
(Hotel Labe, parky, parkány apod.), kde se soustřeďuje 
neorganizovaná mládež

• Čerpání dotací z fondů EU • Rozšiřování a rezistence parazitů (štěnice, šváby) 

• Vytvoření společného bydlení seniorů a mladých párů 
v Úštěku

• Obnovení dostupného bytového fondu pro rodiny 
v Litoměřicích

• Posílení spolupráce mezi rodinou, školou, PPP, OSPOD 
a neziskovými organizacemi zaměřenými na rodinu 
(případové konference, setkávání odborníků a výměna 
zkušeností i dobré praxe apod.) 

• Navýšení počtu chybějících odborníků v oblasti služeb 
pro rodiny s dětmi

• Posílení spolupráce s městskou policií při řešení 
protidrogové tématiky a potírání dealerů 

• Vytvoření webové nabídky brigád pro mládež 

• Zřízení ambulantní pobočky SVP 
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Návrhová opatření
Rodina, děti a mládež

Cíl 1 Prevence sociálně patologických jevů v rodinách, podpora zdravého pojetí rodiny 
Představuje základ a nosný prvek celého systému prevence, jde o volnočasové aktivity určené 
nejširším vrstvám dětí a mládeže, umožňující harmonický rozvoj osobnosti. S ohledem na sku-
tečnost, že se stále většímu počtu dětí nedaří přiměřeně a odpovědně vyrovnávat s osobními 
i rodinnými problémy bude prevenci věnována větší pozornost, neboť je důležité zvýšit odol-
nost jednotlivců i rodin vůči sociálně patologickým jevům, snížení rizika vlivů, které narušují 
zdravý osobností a sociální vývoj.

Opatření 4.1.1 Udržení a vznik psychoterapeutických služeb a odborníků pro rodiny

Opatření 4.1.2 Poradenství

Opatření 4.1.3 Zachování a udržení služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Opatření 4.1.4 Stabilizace a rozvoj preventivních prorodinných služeb a aktivit - vznik dotačního programu na 
podporu prevence

Cíl 2 Zajištění dostupného bydlení

Opatření 4.2.1 Podpora vzniku startovacích bytů

Opatření 4.2.2 Podpora vzniku krizového bydlení

Opatření 4.2.3 Vznik nové služby Domov se zvláštním režimem pro osoby závislé (drogy, alkohol), osoby s du-
ševními poruchami, osoby se závažným duševním onemocněním a osoby s velmi nízkými pří-
jmy bez možnosti bydlení

Cíl 3 Zajištění volnočasových a vzdělávacích aktivit pro rodiny s dětmi

Opatření 4.3.1 Vznik a podpora stávající činnosti Family Point, komunitních a mateřských center

Opatření 4.3.2 Zajištění volnočasových a vzdělávacích aktivit pro rodiny s dětmi

Obsah cílů a opatření za oblast
Rodina, děti a mládež 
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Návrhová opatření
Rodina, děti a mládež

4.1.1 Udržení a vznik psychoterapeutických služeb a odborníků pro rodiny

Popis opatření Zajištění odborníků poskytující specializovanou péči rodinám i dětem (tzn. dětští psychologo-
vé a dětští psychiatři, psychoterapeuti pro rodiny a děti), které ve městě i v ORP Litoměřice 
chybí.
Narůstající počet dětí potýkající se s různými typy závislostí, s ADHD, výchovnými a duševní-
mi problémy vede k potřebě využívat specializovanou péči, která by pomohla řešit specifi cké 
potřeby těchto dětí a vést je tak k dobrému sociálnímu fungování ve společnosti. Je tedy 
žádoucí rozvoj těchto specifi ckých služeb, ovšem ne všechny je možné rozvíjet v rámci soci-
álních služeb (např. psychiatrickou nebo psychoterapeutickou péči). Stávající kapacita nesta-
čí pokrývat poptávku po těchto službách. Několikaměsíční čekací doby výrazným způsobem 
zhoršují situaci dětí, dospívajících i rodin.
Cílem je podpora a vytvoření harmonického prostředí v rodině pro zdravý rozvoj dětí a minima-
lizovat sociálně patologické jevy ve městě. 

Dopady a výstupy 
opatření 

• Navýšená kapacita odborné psychologické pomoci rodinám s dětmi, včetně rodin s dětmi 
v NRP, prevence selhání rodiny a náhradní rodinné péče, pomoc s adaptací dětí v NRP, po-
moc se zpracováním prožitých traumat u dětí.

• Nastavení komplexního systému péče o duševní zdraví dětí a mládeže. 
• Systém je nastaven tak, že dokáže podchytit dítě, které je v ohrožení duševního zdraví, 

rozvinout dovednosti a kompetence dítěte i sociálního systému kolem něj, tak aby nedošlo 
k rozvoji duševního onemocnění

• V systému péče o duševní zdraví jsou všichni aktéři průběžně vzděláváni, zkompetentňová-
ni, jsou rozvíjeny jejich dovednosti 

• Systém je zaměřen na duševní zdraví, ne na duševní nemoc
• Péče o duševní zdraví je běžnou součástí života všech dětí a rodin – není stigmatizováno 

duševní onemocnění 

Název realizátora NADĚJE, Fokus Labe Centrum pro náhradní rodinnou péči

Sídlo organizace Pražská 14, Litoměřice, Velká Krajská 47, 
Litoměřice

Kréta 158, Nové kopisty, 412 01 Terezín

Kapacita 170 hod. konzultací 30 rodin/ročně

Plné znění cílů a opatření pracovní skupiny
Péče o osoby se zdravotním postižením

Cíl 1 Prevence sociálně patologických jevů v rodinách, 
podpora zdravého pojetí rodiny 
Představuje základ a nosný prvek celého systému prevence, jde o volnočasové aktivity určené 
nejširším vrstvám dětí a mládeže, umožňující harmonický rozvoj osobnosti. S ohledem na sku-
tečnost, že se stále většímu počtu dětí nedaří přiměřeně a odpovědně vyrovnávat s osobními 
i rodinnými problémy bude prevenci věnována větší pozornost, neboť je důležité zvýšit odol-
nost jednotlivců i rodin vůči sociálně patologickým jevům, snížení rizika vlivů, které narušují 
zdravý osobností a sociální vývoj.
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Aktivity/činnosti 
počet

• Systém je nastaven tak, že dokáže podchy-
tit dítě, které je v ohrožení duševního zdra-
ví, rozvinout dovednosti a  kompetence dí-
těte i sociálního systému kolem něj, tak aby 
nedošlo k rozvoji duševního onemocnění

• V systému péče o duševní zdraví jsou všich-
ni aktéři průběžně vzděláváni, zkompetent-
ňováni, jsou rozvíjeny jejich dovednosti 

• Systém je zaměřen na  duševní zdraví, ne 
na duševní nemoc

• Péče o  duševní zdraví je běžnou součástí 
života všech dětí a rodin – není stigmatizo-
váno duševní onemocnění 

170 hod. konzultací

Cílová skupina Aktéři v systému péče o duševní zdraví dětí 
a mladých lidí 

Rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči

Plánovaný rozpočet 
na rok 2022 1 500 000 Kč 165 000 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2023 1 500 000 Kč 170 000 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2024 1 500 000 Kč 175 000 Kč
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4.1.2 Poradenství

Popis opatření Podpora a zachování poradenských služeb ve městě i v obcích ORP ve všech oblastech souvi-
sející s podporou rodiny, včetně pěstounské a náhradní rodinné péče.
Odborné poradenství umožňuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, po-
máhá při uplatňování práv a oprávněných zájmů, překonává nepříznivou sociální tíseň a posky-
tuje poradenství v oblasti fi nanční gramotnosti. 
Poradenství v oblasti náhradní rodinné péče umožňuje zájemcům o náhradní rodinnou péči zís-
kat potřebné informace a rodiny, které pečují o dítě v náhradní rodinné péči, získají odbornou 
podporu a doprovod po celou dobu péče o dítě. 
Podpora a zachování poradenských služeb ve městě i v obcích ORP ve všech oblastech sou-
visející s podporou rodinných, manželských a partnerských vztahů včetně pěstounské a ná-
hradní rodinné péče.

Dopady a výstupy 
opatření 

• Vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný a psychický rozvoj jejich osobnosti před 
zahájením vzdělávání a v průběhu vzdělávání. 

• Naplňování vzdělávacích potřeb a rozvíjení schopností, dovedností a zájmů před zahájením 
a v průběhu vzdělávání. 

• Prevence a řešení výukových a výchovných potíží, projevů různých forem rizikového chová-
ní, které předchází vzniku sociálně patologických jevů a dalších problémů souvisejících se 
vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací. 

• Vytváření vhodných podmínek pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením, zdravotním 
znevýhodněním a sociálním znevýhodněním. 

• Vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky, kteří jsou příslušníky jiných 
kultur nebo etnických skupin. 

• Vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky nadané a mimořádně na-
dané. 

• Vhodná volba vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění. 
• Rozvíjení pedagogicko-psychologických znalostí a speciálně pedagogických znalostí a pro-

fesních dovedností pedagogických pracovníků ve školách a školských zařízeních. 
• Zmírňování důsledků zdravotního postižení, zdravotního znevýhodnění a sociálního znevý-

hodnění a prevence jeho vzniku. Zvýšený počet zájemců o náhradní rodičovství, prevence se-
lhání NRP, vybudování podpůrné svépomocné sítě náhradních rodin, předávání dobré praxe

Název realizátora Centrum pro 
náhradní 
rodinnou péči 

Pedagogicko-
psychologická 
poradna Ústeckého 
kraje a Zařízení pro 
další vzdělávání 
pedagogických 
pracovníků, Teplice

Manželská 
a předmanželská 
poradna, zařízení 
CSP Litoměřice

NADĚJE 
Litoměřice

Sídlo organizace Kréta 158, Nové 
Kopisty, Terezín

Lípová 651/9, 415 01 
Teplice, pracoviště 
Litoměřice, Palachova 18

Palachova 18, 
Litoměřice

Pražská 14, 
Litoměřice

Kapacita 90 klientů 8/den 5 konzultací/den, 
1200/rok, 

250 klientů/rok

14 rodin

Aktivity/činnosti 
počet

Konzultace, víken-
dové pobyty, semi-
náře, besedy, pod-
půrné rodičovské 
skupiny, setkání ná-
hradních rodin

Poradenská - diagnostic-
ká, preventivní, terapeu-
tická, reedukační, kon-
zultační, informační a me-
to dická.

Terapie Sociálně aktivi-
zační služba pro 
rodiny s dětmi

Cílová skupina Rodiny s  dětmi 
v NRP, zájemci a ža-
datelé o NRP

Děti, žáci a  studenti 
z  předškolních zařízení, 
škol a  školský zařízení 
od 3 let

Rodiny Osoby v krizi, oso-
by žijící v sociálně 
vyloučených ko-
munitách, rodiny 
s  dítětem/dětmi, 
etnické menšiny

Plánovaný rozpočet 
na rok 2022 1 100 000 Kč Příspěvková organizace 

Ústeckého kraje
Příspěvková organi-
zace Ústeckého kraje 3 250 000 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2023 1 150 000 Kč Příspěvková organizace 

Ústeckého kraje
Příspěvková organi-
zace Ústeckého kraje 3 375 000 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2024 1 200 000 Kč Příspěvková organizace 

Ústeckého kraje
Příspěvková organi-
zace Ústeckého kraje 3 540 000 Kč
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4.1.3 Zachování a udržení služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

 Popis opatření Smysluplné využití volného času neorganizovaných dětí a mládeže, poskytuje zázemí NZDM 
Oáza, které zajišťuje odbornou pomoc, což má dopad na  snížení ohrožení sociálně patolo-
gickými jevy. Přímá práce s neorganizovanou mládeží, prevence sociálně patologických jevů 
v období dětství a dospívání při řešení nepřiznivé životní situace. 

Dopady a výstupy 
opatření 

Zlepšení nepříznivé životní situace dětí a mládeže, zprostředkování smysluplného trávení vol-
ného času, pěstování učebních a pracovních návyků, zlepšení způsobu života a sociální ori-
entace a cílená podpora pozitivních změn v životě. Prevence společensky nežádoucích jevů

Název realizátora  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež NADĚJE

Sídlo organizace NADĚJE, Pobočka Litoměřice, Dvořákova 959/1 

Kapacita  2 individuální, 24 skupinová

Aktivity/činnosti 
počet

Ambulantní (PO,ST 9:00-17:00; ÚT, ČT 12:00-17:00; PÁ 12:00-16:00); Terénní (4 hodiny týd-
ně). Vytváření podmínek k  řešení nepříznivé životní situace, zprostředkování smysluplného 
trávení volného času, pěstování učebních a  pracovních návyků, zlepšování způsobu života 
a sociální orientace a cílená podpora pozitivních změn v životě. Průměrně 175 klientů za rok. 

Cílová skupina  děti a mládež ve věku 6- 26 let, ohrožené sociálním vyloučením

Plánovaný rozpočet 
na rok 2022 2 600 000 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2023 2 700 000 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2024 2 800 000 Kč

4.1.4 Stabilizace a rozvoj preventivních prorodinných služeb a aktivit - vznik dotačního 
programu na podporu prevence 

Popis opatření Město má vybudovanou funkční a efektivní síť sociálních služeb pro všechny věkové kate-
gorie a sociální služby také dlouhodobě podporuje formou dotačního programu. To sociálním 
službám umožňuje stabilitu a  rozvoj. Dotační program zaměřený na podporu preventivních 
prorodinných služeb a  aktivit, které nespadají pod zákon o  sociálních službách, ve  městě 
dlouhodobě chybí. Přitom tyto aktivity mají ve městě velký potenciál. Jedná se o preventivní 
a podpůrné aktivity různého charakteru, které vhodně doplňují sociální služby, umožňují fl e-
xibilně reagovat na aktuální potřeby a potíže rodin s dětmi, často jsou realizované s pomocí 
dobrovolníků, takže jsou levné a efektivní, rozvíjejí komunitní život ve městě a podporují mezi-
generační spolupráci. Jejich cílem je předcházet tomu, aby se rodiny do obtížné nebo krizové 
situace dostaly a musely vyhledat odbornou pomoc. Nedostatek fi nancí znemožňuje jejich 
ukotvení a rozvoj.

Dopady a výstupy 
opatření

Cílem programu je poskytnout komplexní pomoc rodině jako celku, tedy i širší rodině a zároveň 
posilovat význam rodiny pro společnost. Podpořené služby mají posilovat rodinné kompeten-
ce, zkvalitňovat rodinné vztahy, podporovat rodinu v péči o  děti, slaďování práce a  rodiny 
a napomáhat předcházení a řešení krizových situací v rodině. 

Název realizátora Město Litoměřice

Sídlo organizace Mírové náměstí 15/7, Litoměřice

Kapacita 20 skupinová/300 akce, přednášky

Aktivity/činnosti 
počet

Přednášky, prezentace, osvěta

Cílová skupina Děti, rodiny, mateřské a základní školy 

Plánovaný rozpočet 
na rok 2022 200 000 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2023 200 000 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2024 200 000 Kč
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4.2.1 Podpora vzniku startovacích bytů

Popis opatření Potřeb chybějících startovacích bytů dlouhodobě vyplývá z priorit města. Město refl ektuje 
bytovou problematiku a podpoří vznik startovacích bytů.
Podmínkou a cílem bude vznik koncepce bydlení pro mladé studenty, pracující a mladé rodiny, 
která by byla motivačním faktorem pro občany našeho města.

Dopady a výstupy 
opatření

Pro mladé ve věku od 18 - 35 let hodlající studovat a osamostatnit se, založit rodinu, nebo 
již pro rodiny s mladými dětmi, které chtějí založit vlastní bydlení. Startovací bydlení by mělo 
umožnit větší dostupnost po fi nanční stránce a pomoci tak mladým studentům, jedincům i ro-
dinám při utváření vlastní domácnosti a schopnost fi nančně zvládnout tíživou situaci v našem 
městě.

Název realizátora Město Litoměřice

Sídlo organizace Mírové náměstí 15/7, Litoměřice

Kapacita 6 bytů

Aktivity/činnosti 
počet

Díky nižšímu nájmu si mohou mladí lidé při studiu nebo při zaměstnání dovolit na vlastní by-
dlení

Cílová skupina Jednotlivci, mladé rodiny od 18 do 35 let

Plánovaný rozpočet 
na rok 2022 7 000 000 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2023 7 500 000 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2024 8 000 000 Kč

Cíl 2 Zajištění dostupného bydlení
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4.2.2 Podpora vzniku krizového bydlení 

 Popis opatření Smyslem je řešit stále naléhavější situaci jedinců, samoživitelek/ů s dětmi a rodin, pro které 
je kvůli díky vysoké fi nanční náročnosti, vlastní či nájemné bydlení zcela nedostupné. Cílem je 
předcházet rozvoji patologických jevů, které můžou z důvodu nedostupnosti bydlení u těchto 
osob nastat (např. zadluženost, lichvářství, rozpad rodiny, ohrožení bezpečného zázemí pro 
dítě apod.)
Krizové bydlení je určeno pro osoby, které se nacházejí v akutní bytové nouzi. Současně musí 
být pro jednotlivé stupně bydlení vytvořen a  realizován systém pravidel upravující každou 
formu bydlení akceptovatelný samotnými občany města a vymahatelný při jeho porušování 
z pohledu města. 

Dopady a výstupy 
opatření

 Krizové bydlení bude určené pro lidi, kteří se ocitnou v nenadálé životní situaci například při 
náhlé ztrátě zaměstnání případně jiné neočekávané situace a  živelné pohromě s možností 
bydlení na dobu určitou.

Název realizátora Město Litoměřice

Sídlo organizace Mírové náměstí 15/7, Litoměřice

Kapacita 1 byt

Aktivity/činnosti 
počet

Cílem je poskytnout okamžité bydlení v neočekávané situaci a ve chvíli bytové nouze

Cílová skupina Samoživitel/ka, rodina

Plánovaný rozpočet 
na rok 2022 1 500 000 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2023 1 550 000 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2024 1 600 000 Kč
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4.3.1 Vznik a podpora stávající činnosti Family Point, komunitních a mateřských center

Popis opatření Konkrétním cílem opatření je vytvoření takové formy a rozsahu podpory prorodinných aktivit, 
které prospívají soudržnosti rodiny a současně respektují její autonomii.
• Vytvořit takového místa přátelské rodině (FM), které bezplatně poskytuje zázemí rodičům 

s malými dětmi. Je zde možnost přebalení a nakrmení dětí, dále se zde poskytují informace 
v oblastech sociální a psychologické pomoci, volnočasových aktivit, nabídek pomoci s hlídá-
ním, dobrovolnických a svépomocných aktivit apod.

• Zajistit tak podporu subjektů, které sdružují zejména matky a  jejich děti, případně další 
rodinné příslušníky za účelem společného trávení volného času a plní hlavně sociální a vý-
chovně vzdělávací funkci. Programy mateřských a  komunitních center se zaměřují nejen 
na volnočasové aktivity pro děti (výlety, hry, dětská odpoledne apod.), ale i na svépomocné 
a vzdělávací aktivity (přednášky workshopy).

Dopady a  výstupy 
opatření 

Cílem je sbližovat nejen rodiny s dětmi, ale i občany napříč generacemi. Cílem je vytvoření ma-
teriálně a technicky vhodného prostoru pro: Setkávání obyvatel lokality a sousedů, případně 
ostatních obyvatel obce s cílem snížení předsudků a sbližování kultur;
Vznik jádrových skupin s cílem nastartování komunitní práce;
Setkávání tematických skupin pro řešení identifi kovaných problémů komunity; Realizaci vol-
nočasových aktivit, kulturních a zájmových akcí vyplývajících z tradic a zvyků dané komunity 
či krajové oblasti. Dílčím cílem projektu je realizace sociální práce a poskytování kombinace 
komunitních a  veřejných služeb, tj. např. základního sociálního poradenství, sociální služby 
v ambulantní a terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociální 
začleňování. 
Ve spolupráci s Centrum D8 Roudnice nad Labem, s Mateřským centrum Klubíčko, s Komunit-
ním centrum Ba-vlnka, aj. 

Název realizátora Město Litoměřice

Sídlo organizace Mírové náměstí 15/7, Litoměřice

Kapacita 30 uv 4.3.1 nitř centra/ 150 skupinová venku

Aktivity/činnosti 
počet

Herní koutek, příměstský tábor, kulturní a sportovní aktivity, workshopy

Cílová skupina Osoby pečující o malé děti, samoživitelé/samoživitelky, starší občané 

Plánovaný rozpočet 
na rok 2022 1 000 000 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2023 1 000 000 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2024 1 000 000 Kč

Cíl 3 Zajištění volnočasových a vzdělávacích aktivit pro rodiny s dětmi
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4.3.2 Zajištění volnočasových a vzdělávacích aktivit pro rodiny s dětmi 

Popis opatření • Podpořit a rozvíjet volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi, rozšířit možnosti trávení volného 
času a posílit vzájemné vazby mezi rodiči, dětmi i napříč generacemi. Připravovat aktivity 
ve spolupráci s aktéry, které se aktivně podílí na komunitním plánování služeb v Litoměři-
cích. 

• Podpořit a rozvíjet vzdělávací aktivity pro rodiče pečující o děti v oblasti zdravého životního 
stylu, zdravého fungování rodiny, motivaci ke vzdělávání, rozvoji mezigeneračních vztahů 
a komunikace, podpora tzv. sendvičovým rodinám.

• Podporovat občany města při zapojování se do příprav a  realizování těchto prorodinných 
aktivit ve městě.

Dopady a výstupy 
opatření (co se 
stane realizací, jaké 
jsou výstupy 

Vytváření podmínek k řešení nepříznivé životní situace, zprostředkování smysluplného trávení 
volného času, pěstování učebních a pracovních návyků, zlepšování způsobu života a sociální 
orientace a cílená podpora pozitivních změn v životě. 

Název realizátora Knihovna Karla Hynka Máchy

Sídlo organizace Mírové náměstí 153/26 Litoměřice

Kapacita 3324 čtenářů

Aktivity/činnosti 
počet

Workshopy 5x/rok, Muzejní noc 1x , Města čtou /aktivity pro děti a rodiče 4x, workshopy pro 
seniory s vnoučay 4x/rok

Cílová skupina Děti, mládež, rodiče, senioři

Plánovaný rozpočet 
na rok 2022 20 000 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2023 20 000 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2024 20 000 Kč
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4.5 Návrhová opatření

Manažerská skupina



Návrhová opatření
Manažerské skupiny

Silné stránky Slabé stránky

• Široká síť sociálních služeb na území města 
Litoměřice 

• Nízký počet psychiatrů a psychoterapeutů 

• Chuť aktérů KP řešit přesahová témata a fl exibilní 
reagování na potřeby

• Nedostatečná bezbariérovost města Litoměřice 

• Finanční podpora sociálních služeb ze strany města 
Litoměřice a Štětí 

• Absence dostupného bydlení pro znevýhodněné 
skupiny obyvatel napříč jednotlivými skupinami

• Stávající služby jsou zařazeny do základní sítě 
sociálních služeb Ústeckého kraje 

• Kapacita pobytových sociálních služeb

• Dobrá výměna informací mezi členy pracovních 
skupin 

• Absence systému měření dopadů sociálních služeb 
a provázanost se systémem fi nancování

• Zapojení nákladů na provoz služeb do rozpočtů 
měst

• Nerovnoměrné pokrytí regionu sociálními službami 
v ORP Litoměřice

• Zvládnutí krizových situací během pandemie • Nedostatečná spolupráce školského, sociálního 
a zdravotního systému

• Ocenění činnosti pracovníků za přínos v sociální 
a zdravotní oblasti a ocenění práce dobrovolníků ze 
strany města

SWOT analýza pracovní skupiny
Manažerská skupina
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Návrhová opatření
Manažerské skupiny

Příležitosti Hrozby

• Transformace psychiatrické péče, vznik nových 
služeb

• Stoupající trend zadluženosti obyvatel ohrožených 
sociálním vyloučením 

• Rozvoj intenzivní terénní sociální práce • Novela zákona o sociálních službách 

• Zlepšení informovanosti veřejnosti o sociálních 
službách, využití kanálů města jako je Radniční 
zpravodaj nebo Mobilní rozhlas

• Ukončení činnosti některých sociálních služeb kvůli 
zvyšujícím se fi nančním nárokům na provoz

• Rozšíření spolupráce s úřady obcí v ORP a případné 
školící akce zaměřené na systém sociálních služeb

• Služby, které jsou na přechodnou dobu fi nancovány 
z fondů ESF, mají po návratu do systému krajského 
fi nancování ohroženu stabilitu

• Posilování vzájemných vztahů napříč poskytovateli 
sociálních služeb

• Změna politiky města Litoměřice 

• Zvyšování kompetencí pracovníků sociálních služeb 
v oblasti psychoterapie

• Nadměrné administrativní nároky na poskytovatele 
služeb (dvojí výkaznictví, žádosti o dotace) 

• Strategické plánování (majetkové a fi nanční 
plánování) z pohledu sociálních služeb se zástupci 
města

• Odchod kvalifi kovaných pracovníků z provozu služeb 
z fi nančních důvodů 

• Zákon o sociálním bydlení • Dopady pandemie na různé cílové skupiny obyvatel

• Očekávané změny na trhu práce, vedoucí 
k rovnovážnějšímu stavu (vyšší míra 
nezaměstnanosti může zlepšit problém defi citu 
pracovníků v sociálních službách)

• Nepříznivý vývoj bilance veřejných rozpočtů 
na místní i národní úrovni

• Mezigenerační spolupráce obyvatel 

• Vytvoření fi remní kultury na otevřeném trhu práce 
pro lepší pracovní podmínky znevýhodněných osob 

• Dobrovolnické programy a jejich využití v sociálních 
službách

• Propracování metoda měření dopadu 
poskytovaných/ neposkytovaných sociálních služeb

• Podpůrné aktivity a osvěta pro pečující osoby 

• Využívání digitálních technologií při poskytování 
sociálních služeb (potenciál úspor)

• Posílení společenské prestiže a společenského 
významu oboru sociální práce v důsledku účinných 
intervencí pracovníků v době pandemie

• Partnerství se soukromým sektorem
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Návrhová opatření
Manažerské skupiny

Cíl 1 Zvýšení povědomí veřejnosti o  poskytovaných sociálních službách a  službách 
souvisejících

Opatření 5.1.1 Aktualizace informačních kanálů

Cíl 2 Zajištění koordinace plnění komunitního plánu

Opatření 5.2.1 Udržení organizační struktury KPSS a naplňování a vyhodnocování komunitního plánu

Cíl 3 Podpora bydlení pro znevýhodněné skupiny obyvatel

Opatření 5.3.1 Vznik a zavedení platformy dostupného bydlení

Cíl 4 Podpora dobrovolnictví

Opatření 5.4.1 Udržení a rozvoj činnosti dobrovolnických center v Litoměřicích

Cíl 5 Zajištění sociální péče v nemocnici

Opatření 5.5.1 Zdravotně sociální péče v nemocnici

Cíl 6 Podpora psychiatrické péče

Opatření 5.6.1 Nastavení sytému péče o duševní zdraví – děti ohrožené vznikem duševního onemocnění, děti 
s potřebami v oblasti duševního zdraví

Opatření 5.6.2 Nastavení sytému péče o duševní zdraví v souvislosti s reformou psychiatrické péče – přesun 
péče do komunity

Obsah cílů a opatření za oblast
Manažerská skupina 
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Návrhová opatření
Manažerské skupiny

5.1.1 Aktualizace informačních kanálů

Popis opatření Na webové stránky komunitního plánování budou vkládány připravované akce, články. Dále bu-
dou poskytovatelé sociálních služeb informovat o změnách ve svých organizacích, aby zůstal 
on-line katalog sociálních služeb aktuální. Organizace dále mohou využívat vývěsek spravova-
nými úsekem komunitního plánování, které jsou umístěny u Kina Máj.
Do Radničního zpravodaje bude alespoň jednou za rok umístěn osvětový článek, který bude 
propagovat informační kanály komunitního plánování.

Dopady a výstupy 
opatření

• zvýšení informovanosti veřejnosti o poskytovaných službách 
• lepší orientace veřejnosti v poskytovaných službách 

Aktivity/činnosti • vyvěšování článků a plánovaných akcí
• zveřejnění informačního článku v Radničním zpravodaji

Plánovaný rozpočet 
na rok 2022 40 000 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2023 40 000 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2024 40 000 Kč

Plné znění cílů a opatření pracovní skupiny
Manažerská skupina 

Cíl 1 Zvýšení povědomí veřejnosti o poskytovaných sociálních službách 
a službách souvisejících

Cíl 2 Zajištění koordinace plnění komunitního plánu

5.2.1 Udržení organizační struktury KPSS a  naplňování a  vyhodnocování komunitního 
plánu

Popis opatření Zajištění stabilního týmu, který povede proces KPSS. Každoročně budou připravovány akční 
plány a tým KPSS se bude snažit naplnit jednotlivé body. Vedoucí organizací budou mít mož-
nost účastnit se jednání manažerské skupiny. Dalším cílem bude příprava komunitního plánu 
na následující období.

Dopady a výstupy 
opatření

• udržení procesu KPSS
• sdílení informací mezi organizacemi a zástupci za město
• zajištění fi nančních prostředků
• tvorba 7. komunitního plánu

Aktivity/činnosti • pravidelná jednání manažerské skupiny a pracovních skupin
• tvorba a vyhodnocování akčních plánu
• realizace návrhových opatření
• 7. komunitní plán

Plánovaný rozpočet 
na rok 2022 400 000 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2023 400 000 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2024 400 000 Kč

74



Návrhová opatření
Manažerské skupiny

5.3.1 Vznik a zavedení platformy dostupného bydlení

Popis opatření Přístup prostupného, vícestupňového bydlení, je založený na předpokladu, že nízkopříjmové 
skupiny občanů, samoživitelky/samoživitele a osoby, které jsou ohrožené ztrátou bydlení, zís-
kají znovu standardní bydlení a integrují se zpět do společnosti za pomoci komplexního řešení 
v této tíživé bytové situaci.
Zavedení platformy bydlení je varianta pomoci občanům, které si odpovídající standardní by-
dlení nedokážou zajistit z vlastních zdrojů zejména z důvodu vysoké vstupní kauce i běžného 
tržního nájemného.  Fungující prostupné bydlení může být nástrojem pro snížení počtu lidí 
na ubytovnách, lidí bez přístřeší, pomůže také navrátit odloučené děti zpátky do rodin. Doká-
že ulevit rodinám, osamělým rodičům nebo seniorům od vysoké fi nanční zátěže vynakládané 
na úhradu bydlení.
Získání standardního bydlení je tedy posledním krokem sociální integrace. Tři stupně bydlení:
1. krizové bydlení (azylové bydlení, bydlení v ubytovnách s doprovodným sociálním progra-

mem, noclehárny)
2. bydlení v  tréninkových bytech, ve  kterých je podnájemníkům poskytována doprovodná 

sociální asistence (sociálně aktivizační služby, terénní sociální práce)
3. dlouhodobé sociální bydlení (bydlení, jehož parametry jsou nastaveny tak, aby umožnily 

zajištění dlouhodobého důstojného bydlení cílové skupiny)

Dopady a výstupy 
opatření

• stabilní podpora u nízkopříjmových občanů napříč cílovými skupinami v oblasti bydlení 
• sociální bydlení při svém optimálním fungování a v součinnosti s další politikou sociální inte-

grace zajistí důstojné bydlení, ale ve výsledku i svým charakterem bude redukovat následky 
sociálního a hospodářského vyloučení

• vytvoření dostatku pracovních možností v důsledku stálosti bydlení a dostatečná pomoc při 
řešení fi nanční situace

• dlouhodobá podpora v sociální a fi nanční pasti

Cíl 3 Podpora bydlení pro znevýhodněné skupiny obyvatel
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Návrhová opatření
Manažerské skupiny

Cíl 4 Podpora dobrovolnictví

5.4.1. Udržení a rozvoj činnosti dobrovolnických center v Litoměřicích 

Popis opatření Důležitým faktorem ovlivňujícím kvalitu života v daném místě je i možnost podílet se na ko-
munitních aktivitách prostřednictvím neformálních institucí. Pro oblast dobrovolnictví je ty-
pické, že vytváří příležitosti pro takovou formu zapojení jak jednorázově, tak i na dlouhodobě 
bázi. Prostřednictvím akreditovaného dobrovolnického centra je možné propojovat nabídku 
na straně dobrovolníků na straně jedné s poptávkou po pomoci dobrovolníků na straně druhé. 
Dobrovolníci mohou spolupracovat krátkodobě, či dlouhodobě na individuální bázi, či formou 
např. „fi remního dobrovolnictví“.  Kromě dobrovolnické podpory sociálních služeb, mohou dob-
rovolníci nalézt uplatnění např. i  při zajištění některých pořadatelských aktivit při různých 
veřejných akcích, hrají významnou roli při odstraňování následků mimořádných událostí typu 
povodně, apod. 

Dopady a výstupy 
opatření

Ve městě Litoměřice působí alespoň jedno akreditované Dobrovolnické centrum
Občané města, mají možnosti a příležitosti pro realizaci veřejně prospěšných aktivit na dob-
rovolné bázi 
Sociální služby mají jako přijímající organizace možnost využívat dobrovolné pracovníky pro-
střednictvím dobrovolnického centra
Dobrovolnické centrum má ročně uzavřeny dobrovolnické smlouvy s alespoň 100 dobrovolníky
Dobrovolnické centrum uzavře ročně alespoň 5 smluv s přijímacími organizacemi
Ročně je realizováno alespoň 10 akcí formou „fi remního dobrovolnictví“
Dobrovolnické centrum bude ročně spolupracovat při zajištění realizace alespoň jedné veřejné 
akce
Prostřednictvím dobrovolnického centra je ročně na  dobrovolné bázi odpracováno alespoň 
3 000 hodin 
Lidé v hmotné nouzi a obtížné životní situaci mohou využívat služeb humanitárního šatníku, 
který je provozován na dobrovolné bázi  

Název realizátora Dobrovolnické centrum Diecézní charity Charitní šatník Litoměřice

Sídlo organizace Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice

Kapacita 100 dobrovolníků 15 dobrovolníků

Aktivity/činnosti 30 Provoz šatníku 4 dny v týdnu (23 hod.), 
příjem, třídění a vydávání

Cílová skupina Veřejnost ve městě Litoměřice Lidé a rodiny v hmotné nouzi

Plánovaný rozpočet 
na rok 2022 431 000 Kč 112 000 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2023 444 000 Kč 115 000 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2024 457 000 Kč 118 000 Kč
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Návrhová opatření
Manažerské skupiny

5.5.1 Zdravotně sociální péče v nemocnici

Popis opatření Předcházení syndromu sociálního vyloučení – zajištění resocializačních pobytů pro bezdomov-
ce, pobytových služeb pro ohrožené matky s dětmi event. Intervenčních kroků k znovunavrá-
cení harmonie v  rodině. Poskytování poradenství v  oblasti pobytových zařízení, sociálních 
dávek či poradenství pozůstalým – zajišťování pohřbů u nezaopatřených pacientů. Zajišťování 
následné péče pro seniory – podávání žádostí do ústavů soc. péče a jiných org. Zajišťování 
starobních i invalidních důchodů, dávek hmotné nouze, příspěvku na péči  

Dopady a výstupy 
opatření

• Zajištění kvalitního života pro seniory po propuštění
• Pomoc sociálně slabším rodinám
• Poskytnutí možnosti změny životního stylu pro bezdomovce  

Název realizátora Krajská zdravotní a. s., Nemocnice Litoměřice o.z.

Sídlo organizace Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice

Aktivity/činnosti 370 pacientů/rok

Plánovaný rozpočet 
na rok 2022 715 000 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2023 750 000 Kč

Plánovaný rozpočet 
na rok 2024 788 000 Kč

Cíl 5 Zajištění sociální péče v nemocnici
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Návrhová opatření
Manažerské skupiny

Cíl 6 Podpora psychiatrické péče

5.6.1 Nastavení sytému péče o  duševní zdraví – děti ohrožené vznikem duševního 
onemocnění, děti s potřebami v oblasti duševního zdraví 

Popis opatření Cílovou skupinou jsou děti a mladí lidé s potřebami v oblasti duševního zdraví včetně jejich 
rodinného prostředí.
• Systém péče je v Ústeckém kraji během 10ti let transformován do komunitně fungujícího 

modelu. Komunitní služby duševního zdraví, fungují ve prospěch zdraví všech dětí a mladých 
lidí v jejich spádové oblasti dostupné místem i časem. 

• Systém působí preventivně, je orientovaný na včasnou podporu nejen těch, kteří jsou již 
registrovaní jako klienti, ale je nastaven také pro ty, kteří se klienty mohou stát, tedy i pro ty 
nejzranitelnější, kteří potřebují péči, ale je pro ně těžké si o ní říct, nebo se jakkoliv do sys-
tému podpory začlenit. 

• Systém je nastaven i  pro ty, kteří nepotřebují specializovanou péči o duševní zdraví, ale 
čerpají z  přítomnosti odborných intervencí duševního zdraví i  ve  všeobecných službách, 
např. z podpory praktických lékařů, sociálních pracovníků, školských pracovníků, pracovníků 
volnočasových aktivit aj.

• Komunitní systém není orientován pouze na léčbu a péči, jeho prioritou je prevence, která 
je orientována na příčiny problému a včasnou podporu duševního zdraví dětí a mladých lidí 
u kterých může dojít k jeho ohrožení. V systému jsou podnikány kroky k eliminaci diskrimina-
ce a snižování stigma u dětí, mladých lidí a jejich rodin.

• Duševní zdraví dětí a mladých lidí je krajským zdravotně sociálním problémem a vztahuje 
se k velkému počtu celkové populace v Ústeckém kraji. Od služeb duševního zdraví se vy-
žaduje, aby poskytovaly přístup, který je orientovaný na duševní zdraví, nikoliv na nemoc, 
na zotavení pokud je duševní zdraví ohroženo, a byly přítomné v komunitě. Tedy, aby dispo-
novaly komplexní znalostí příběhu dítěte a jeho rodinného prostředí a tím vytvářely  podporu 
založenou na holistickém přístupu. Péče o děti, mladistvé a jejich rodiny, pro které je těžké 
se jakkoliv zapojit, je klíčovým bodem pro komunitní týmy duševního zdraví

Dopady a výstupy 
opatření

• Komunitní péče duševního zdraví dětí a mladých lidí v ÚK funguje skrze multidisciplinár-
ní týmy v osmi vymezených regionech. Velikost regionu je cca 80 až 120 tisíc obyvatel. 
Systém je v každém regionu postupně vytvářen tak, aby pilířem byl multidisciplinární tým - 
Centrum duševního zdraví pro děti a mladé lidi, propojené s denním stacionářem s možností 
využívat v případě potřeby akutní či krizová lůžka ve všeobecných nemocnicích na pediatric-
kých odděleních, na kterých budou konziliární péči realizovat odborníci z multidisciplinárního 
týmu pro děti a mladé lidi a denního stacionáře v daném regionu. 

• Dětské multidisciplinární týmy / případně CDZ / jsou v úzkém propojení s Centry duševní-
ho zdraví pro dospělé, spolupracují s  lékaři pediatry a všeobecnými sestrami, home care 
a dalšími službami v  regionu. Jsou propojeny na OSPOD a další služby souvisejí s právní 
ochranou dítěte, Jsou propojeny se školami ve svém regionu, mají vytvořený systém spo-
lupráce s dobrovolníky a ambasadory, iniciují svépomocné aktivity rodin dětí a mladých lidí 
v ohrožení duševního zdraví. 

• V péči o duševní zdraví dětí a mladých lidí je minimalizováno využívání hospitalizací dítěte. 
Pokud je toto nutné je hospitalizace realizována v rámci všeobecné lékařské péče ve spá-
dových nemocnicích ÚK, s maximální spoluprací rodinného prostředí dítěte a s provázaností 
na multidisciplinární týmy pro děti a mladé lidi působící v daném regionu a odborníky, kteří 
v nich pracují. 

Aktivity/činnosti • vznik multidisciplinárního týmu duševního zdraví pro děti a mladistvé 
• vznik denního stacionáře pro děti a mladistvé – úzce provázaný na MD tým pro děti a lůžko-

vou péči na pediatrickém oddělení nemocnice 
• vznik krizových služeb pro děti a mladistvé (mohou být součástí MD týmů)
• programy zaměřené na posilování rodičovských kompetencí 
• vzdělávací program zaměřený na terapeutické přístupy, práci se vztahy, vztahovými problé-

my, s prostředím, recovery přístup – pro pracovníky zdravotních služeb, sociálních služeb, 
školství

• vzdělaní a kompetentní pracovníci služeb, poradci, pedagogové 
• propojení všech aktérů v systému péče o duševní zdraví dětí v regionu – sociální, zdravotní 

(včetně praktických lékařů pro děti), školství
• posílení personální a kompetenční PPP, SPC či SVP a propojení do systému péče o duševní 

zdraví dětí 
• ustanovení multidisciplinární spolupráce v regionu 

Cílová skupina Děti a mladiství s potřebami v oblasti duševního zdraví 

78



Návrhová opatření
Manažerské skupiny

5.6.2. Nastavení sytému péče o  duševní zdraví v  souvislosti s  reformou psychiatrické 
péče – přesun péče do komunity

Popis opatření • Koordinovaný, intenzivní rozvoj komunitních sociální a sociálně-zdravotních služeb umožní 
přesunutí péče o lidi s duševním onemocněním z institucionálního zařízení do přirozeného 
prostředí klienta, do komunity

• Včasnou podporou, diagnostikou, léčbou, realizací psychoedukačních programů a využívá-
ním preventivních programů zabránit rozvíjení a prohlubování nemoci, stabilizovat psychický 
stav uživatele, podporovat jeho zotavení

• Na  území ORP Litoměřice je nedostatečné zajištění psychoterapeutické a  psychiatrické 
péče. Dlouhé čekací doby na tyto služby způsobují, že podpora se nedostává ke klientům 
zavčas, což může vést k rozvinutí a prohloubení problému, jeho upevňování a k rozvoji ne-
moci či její chronifi kaci

• Rozvíjení kompetencí a dovedností pracovníků služeb (sociálních pracovníků, poradců, peda-
gogů, …) prostřednictvím vzdělávacího programu zaměřeného na terapeutické přístupy, prá-
ci se vztahy, vztahovými problémy, s prostředím, recovery přístup umožní včasné podchy-
cení rozvíjející se nepříznivé sociální situace a její zpracování a zabrání tak její patologizaci 

• Včasné podchycení a  řešení vztahových problémů, nepříznivé sociální situace atd. sníží 
procento lidí, kteří v důsledku prohloubení problémů, rozvinutí nemoci atd. musí vyhledat 
vysoce specializovanou psychiatrickou, psychologickou a psychoterapeutickou pomoc

• Rozvíjení sítě psychiatrických ambulancí, psychiatrických ambulancí s  rozšířenou péčí 
(s  psychologem, psychoterapeutem, psychiatrickou sestrou), ambulancí psychologů, psy-
choterapeutů zpřístupní včasnou psychiatrickou a psychoterapeutickou pomoc

Dopady a výstupy 
opatření

• zvýšení dovedností a kompetencí uživatelů
• přesunutí péče o lidi s duševním onemocněním z institucionálních zařízení do přirozeného 

prostředí klienta, do komunity 
• bude zachována kontinuita a provázanost péče, sníží se počet, frekvence a délka hospitali-

zací u lidí s duševním onemocněním
• bude zaveden systém domácí hospitalizace
• bude fungovat systém včasné intervence, který umožní podchytit první ataku onemocnění 

a předejít tak chronifi kaci nemoci
• zvýšení kompetencí a dovedností pracovníků – sociálních pracovníků, poradců, pedagogů 

a dalších 
• včasné podchycení a řešení problémů kompetentními a vzdělanými pracovníky služeb sníží 

nároky na  vysoce specializovanou síť psychiatrické, psychologické a  psychoterapeutické 
péče

• zpřístupnění psychoterapeutické, terapeutické sociální péče umožní včasné podchycení 
problému, nepříznivé sociální a životní situace a zabrání tak jejich rozvíjení a prohlubování 

• rozvoj sítě psychiatrické, psychologické a psychoterapeutické péče a snížení nároků na je-
jich využívání zajistí její dostupnost a včasnost, což povede ke snižování dopadů psychia-
trických onemocnění, přispěje ke stabilizaci duševně nemocných

• stabilizace stavu u lidí bez domova, se zdravotním postižením, duševním onemocněním a tím 
i zlepšení jejich možností (možnost najít si práci, postarat se o rodinu, žít kvalitní život v ko-
munitě)

Název realizátora Fokus Labe
Odborné sociální poradenství, sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služba

Sídlo organizace Velká krajská 47/7, Litoměřice

Aktivity/činnosti • Multidisciplinární komunitní týmy, které pracují s klienty, kteří mají potřeby v oblasti dušev-
ního zdraví – dospělý, senioři, adiktologičtí klienti, děti a jejich rodiny 

• Vzdělávací program zaměřený na terapeutické přístupy, práci se vztahy, vztahovými problé-
my, s prostředím, recovery přístup

• Vzdělaní a kompetentní pracovníci služeb, poradci, pedagogové 
• Dostupná síť psychiatrické, psychologické a psychoterapeutické péče
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Vysvětlivky

AD Azylový dům

CDS Centrum denních služeb

CSP Centrum sociální pomoci

ČCE České církve evangelické

DC Dobrovolnické centrum

DCH Diecézní charita

DDM Dům dětí a mládeže

DPS Domov s pečovatelskou službou

DS Domov pro seniory

DZR Domov se zvláštním režimem

ESF Evropský sociální fond

EU Evropská unie

CHB Chráněné bydlení

CHD Chráněné dílny

KDP Komplexní domácí péče

KP komunitní plánování

KPSS komunitní plánování sociálních služeb

KÚÚK Krajský úřad Ústeckého kraje

Ltm Litoměřice

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MZ Ministerstvo zdravotnictví

MV Ministerstvo vnitra

NNO Nestátní neziskové organizace

NZDM Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

ORP Obec s rozšířenou působností

OS ČČK Oblastní spolek Český červený kříž

OSPOD Oddělení sociálně právní ochrany dětí

OSVAZ odbor sociálních věcí a zdravotnictví

OZP osoby se zdravotním postižením

PS Pracovní skupina

RZ Radniční zpravodaj

SAS Sociálně aktivizační služby

SKP Středisko křesťanské pomoci

SŠ Střední škola

STD Sociálně terapeutické dílny

SZK RM Sociálně zdravotní komise rady města

ÚP Úřad práce

ZŠ Základní škola
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SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
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Podkladový materiál pro 7. jednání ZM dne 9. 12. 2021

Číslo bodu: 20

Název bodu: Návrh na pořízení změny územního plánu, pozemky parc. č.
2652/1 a 2653/14 oba k.ú. Litoměřice

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

Důvodová zpráva:

Městský úřad Litoměřice, odbor územního rozvoje, jako příslušný úřad územního plánování ve
smyslu ustanovení  §6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, obdržel podnět na změnu Územního plánu
Litoměřice. Pořizovatel na základě prostudování návrhu na změnu územního plánu došel k závěru, že
případná změna nebude vyžadovat variantní řešení a proto přistoupil v souladu s § 55a stavebního
zákona k vyhotovení stanoviska pořizovatele k návrhu (viz stan_porizovatel_u_cyklo.pdf), které bude
sloužit jako podklad pro ZM Litoměřice v případě rozhodování o pořízení změny Územního plánu
Litoměřice. Toto stanovisko je tedy podkladem pro jednání a není ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2
písm. a) stavebního zákona závazné. O obsahu pořizování změny č.4 Územního plánu Litoměřice
rozhodlo ZM již na jednání dne 16.9.2021. Vzhledem k tomu, že v současné době je dokončována
změna č.3 Územního plánu Litoměřice, je přípustné doplnit obsah změny, jejíž pořizování bude po
vydání změny č.3 následovat. Pořízení změny územního plánu bude mít dopad do rozpočtu města,
neboť předmětem změny jsou i požadavky vyplývající z platné legislativy a nadřazených územně
plánovacích dokumentací.

Návrh Usnesení:

usnesení č. ../7/2021

ZM bere na vědomí předložené stanovisko pořizovatele k návrhu na změnu Územního plánua.
Litoměřice-pozemky parc.č. 2652/1 a 2653/14 k.ú. Litoměřice..
ZM schvaluje návrh na pořízení změny Územního plánu Litoměřice-pozemky parc.č. 2652/1 ab.
2653/14 k.ú. Litoměřice.
ZM schvaluje zařazení návrhu na změnu Územního plánu Litoměřice-pozemky parc.č. 2652/1 ac.
2653/14 k.ú. Litoměřice do obsahu řešení změny č.4 Územního plánu pořizované zkráceným
postupem.

Příloha č. 1: stan_porizovatel_u_cyklo.pdf

V Litoměřicích 02.12.2021

Předkládá: PhDr. Filip Hrbek



Stanovisko pořizovatele k návrhu na pořízení změny územního plánu Litoměřice 

Městský úřad Litoměřice, odbor územního rozvoje, jako příslušný úřad územního plánování ve smyslu 

ustanovení §6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „pořizovatel“), obdržel podnět na změnu 

územního plánu Litoměřice podaný v souladu s § 44 písm. d) stavebního zákona. 

Pořizovatel na základě prostudování návrhu na změnu územního plánu došel k závěru, že požadovaná 

změna nebude vyžadovat variantní řešení, a proto přistoupil v souladu s § 55a stavebního zákona 

k vyhotovení stanoviska pořizovatele k návrhu, které bude sloužit jako podklad pro ZM Litoměřice 

v případě rozhodování o pořízení změny Územního plánu Litoměřice. Toto stanovisko je tedy 

podkladem pro jednání a není ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona závazné. 

Vzhledem k tomu, že v tomto případě jde dle § 45 odst. 3 stavebního zákona o na návrh fyzické nebo 

právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce, je 

součástí žádosti mimo jiné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny dle § 45i zákona č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a stanovisko příslušného krajského 

úřadu dle § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších 

předpisů. 

Vyhodnocení podaného návrhu na změnu Územního plánu Litoměřice 

Obsahem předloženého návrhu je změna možností využití území tvořeného pozemky parc. č. 2652/1 

a 2653/14 v k.ú. Litoměřice za účelem využití stávajícího objektu a pozemku k poskytování služeb 

spojených s cyklostezkou (služby, obchod, občerstvení), případně bydlení. 

 

Obrázek 1 vymezení území dotčeného změnou na podkladu výřezu koordinačního výkresu územního plánu Litoměřice 

  



V současně platné územně plánovací dokumentaci, kterou je Územní plán Litoměřice ve znění po 

změně č.2 je území dotčené navrhovanou změnou územního plánu zahrnuto do zastavěného území, 

konkrétně do ploch s rozdílným způsobem využití TI - plochy technické infrastruktury technická 

infrastruktura. Důvodem zahrnutí do těchto ploch je existence objektu, který sloužil pro čerpání vody 

z řeky Labe. Tento objekt přímo navazuje na stávající cyklostezku Labe. Do ploch TI je v daném území 

zahrnut rovněž pozemek mezi tělesem železnice a stavbou technické infrastruktury. Jedná se o 

pozemek parc. č. 2653/2 v k.ú. Litoměřice. Vzhledem k požadované změně je ponechání tohoto 

pozemku v plochách TI bezpředmětné. V případě prověření návrhu ve změně územního plánu je tedy 

třeba prověřit rovněž možnosti využití tohoto navazujícího pozemku, neboť souvisí s požadovanou 

změnou. 

 

Obrázek 2 detailní výřez koordinačního výkresu územního plánu Litoměřice s vymezením požadované změny 

Z hlediska limitů využití území je třeba uvést, že všechny uvedené pozemky se nachází v záplavovém 

území s periodicitou opakování 100 let. Území je rovněž z největší části zahrnuto v rámci vymezených 

povodňových rizik do kategorie ohrožení vysoké, přičemž v takovém území se doporučuje 

nepovolovat novou ani rozšiřovat stávající zástavbu, ve které se zdržují lidé nebo umísťují zvířata. Pro 

stávající zástavbu je třeba provést návrh opatření na ochranu před povodněmi, které zajistí 

odpovídající snížení rizika. 

 



 

Obrázek 3  zákres kategorizace povodňových rizik v území 

V současné době je pořizována změna č.3 Územního plánu Litoměřice, která je pořizována mimo jiné 

v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací, kterou jsou Zásady územního rozvoje 

Ústeckého kraje ve znění po aktualizaci č.3 (dále jen ZÚR ÚK). ZÚR ÚK zpřesňuje koridor konvenční 

železniční dopravy C-E61, koridor Děčín–Nymburk–Kolín včetně Libické spojky, Golčův Jeníkov–Světlá 

nad Sázavou, podchycený v Politice územního rozvoje ČR. ZÚR ÚK vymezují koridor železniční tratě 

č. 073 a č. 072 Děčín – Ústí nad Labem – Štětí, optimalizace. Koridor je sledován v ZÚR ÚK jako VPS – 

C-E61, tedy jako veřejně prospěšná stavba. Šířka koridoru je stanovena 60 m. ZÚR ÚK stanovuje pro 

územní plánování následující úkoly: 

(1) V součinnosti s dotčenými orgány, při zajištění územní koordinace, zpřesnit a vymezit v ÚPD 

dotčených obcí koridor C-E61, železniční tratě č. 073 a č.072 Děčín – Ústí nad Labem – Štětí, 

optimalizace. 

(2) Vytvořit územní podmínky pro technické řešení nezhoršující průchod povodňových vod a 

zajišťující průchodnost krajinou pro faunu, při zpřesňování koridoru minimalizovat zásahy do území 

archeologického zájmu, dobývacích prostorů, lesních porostů, I. a II. třídy ochrany ZPF, ÚSES a zvláště 

chráněných území a rovněž do lokalit soustavy Natura 2000.  

Pořizovaná změna č.3 Územního plánu Litoměřice tedy splněním uvedených úkolů vymezuje 

a zpřesňuje uvedený koridor, který z velké části zahrnuje i území, které je požadováno ke změně. 



 

Obrázek 4  výřez výkresu veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření návrhu změny č.3 územního plánu 
Litoměřice 

K záměru uplatnil dotčený orgán na úseku ochrany přírody a krajiny, Agentura ochrany přírody a 

krajiny, Správa CHKO České středohoří,  v souladu s § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny ve znění pozdějších předpisů, stanovisko ze dne 31.8.2021 s č.j. SR/2017/UL/2021-2 

s výsledkem, že u požadovaného záměru lze vyloučit významný vliv, ať již samostatně či ve 

spolupůsobení  s jinými záměry či koncepcemi, na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost 

evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. 

Krajský úřad ve svém stanovisku ze dne 23.9.2021 s č.j. KUUK/128699/2021/ZPZ/Sik na základě 

posouzení dle § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění 

pozdějších předpisů uvedl, že s ohledem na přílohu č.1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí nebude nutné tuto změnu posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí. 

Úřad územního plánování i přes uvedené limity v území z důvodu zahrnutí pozemků dotčených 

navrhovanou změnou územního plánu do zastavěného území a z důvodu záměru využití stávajícího 

objektu původně technické infrastruktury doporučuje návrh na změnu územního plánu k prověření 

ve změně územního plánu. 
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Podkladový materiál pro 7. jednání ZM dne 9. 12. 2021

Číslo bodu: 21

Název bodu:
Návrh na pořízení změny územního plánu, pozemky parc. č.
4650/1, 4650/6, 4650/7, 4650/8, 4650/9, 4650/10 vše v k.ú.
Litoměřice

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

Důvodová zpráva:

Městský úřad Litoměřice, odbor územního rozvoje, jako příslušný úřad územního plánování ve
smyslu ustanovení  §6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, obdržel podnět na změnu Územního plánu
Litoměřice. Pořizovatel na základě prostudování návrhu na změnu územního plánu došel k závěru, že
případná změna nebude vyžadovat variantní řešení a proto přistoupil v souladu s § 55a stavebního
zákona k vyhotovení stanoviska pořizovatele k návrhu (viz stan_porizovatel_rekreace.pdf), které
bude sloužit jako podklad pro ZM Litoměřice v případě rozhodování o pořízení změny Územního
plánu Litoměřice. Toto stanovisko je tedy podkladem pro jednání a není ve smyslu ustanovení § 4
odst. 2 písm. a) stavebního zákona závazné. O obsahu změny č.4 Územního plánu Litoměřice
rozhodlo ZM již na jednání dne 16.9.2021, přičemž obsahem pořizování změny č.4 Územního plánu
je i pokyn k prověření využití pozemku parc. č. 4650/1 v k.ú. Litoměřice (dnes rozdělen na pozemky
parc. č. 4650/1, 4650/6, 4650/7, 4650/8, 4650/9, 4650/10 v k.ú. Litoměřice) za účelem možné
realizace servisních dílen, garáží, parkoviště, čerpací stanice pohonných hmot, nebo výstavbu
skladových prostor. Nově navrhovatel požaduje zrušení tohoto požadavku a uplatňuje nový
požadavek na změnu územního plánu za účelem možného využití k individuální rekreaci. Pořízení
změny územního plánu bude mít dopad do rozpočtu města, neboť předmětem změny jsou i
požadavky vyplývající z platné legislativy a nadřazených územně plánovacích dokumentací.

Návrh Usnesení:

usnesení č. ../7/2021

ZM bere na vědomí předložené stanovisko pořizovatele k návrhu na změnu Územního plánua.
Litoměřice-pozemky parc. č. 4650/1, 4650/6, 4650/7, 4650/8, 4650/9, 4650/10 k.ú. Litoměřice.
ZM schvaluje návrh na pořízení změny Územního plánu Litoměřice-pozemky parc. č. 4650/1,b.
4650/6, 4650/7, 4650/8, 4650/9, 4650/10 k.ú. Litoměřice.
ZM schvaluje, aby obsahem změny č.4 Územního plánu Litoměřice pořizované zkrácenýmc.
postupem bylo místo původního požadavku navrhovatele nově využití pozemků parc. č. 4650/1,
4650/6, 4650/7, 4650/8, 4650/9, 4650/10 k.ú. Litoměřice pro rekreaci.

Příloha č. 1: stan_porizovatel_rekreace.pdf

V Litoměřicích 02.12.2021
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Předkládá: PhDr. Filip Hrbek



Stanovisko pořizovatele k návrhu na pořízení změny územního plánu Litoměřice 

Městský úřad Litoměřice, odbor územního rozvoje, jako příslušný úřad územního plánování ve smyslu 

ustanovení §6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „pořizovatel“), obdržel podnět na změnu 

územního plánu Litoměřice podaný v souladu s § 44 písm. d) stavebního zákona. 

Pořizovatel na základě prostudování návrhu na změnu územního plánu došel k závěru, že požadovaná 

změna nebude vyžadovat variantní řešení, a proto přistoupil v souladu s § 55a stavebního zákona 

k vyhotovení stanoviska pořizovatele k návrhu, které bude sloužit jako podklad pro ZM Litoměřice 

v případě rozhodování o pořízení změny Územního plánu Litoměřice. Toto stanovisko je tedy 

podkladem pro jednání a není ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona závazné. 

Vzhledem k tomu, že v tomto případě jde dle § 45 odst. 3 stavebního zákona o na návrh fyzické nebo 

právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce, je 

součástí žádosti mimo jiné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny dle § 45i zákona č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a stanovisko příslušného krajského 

úřadu dle § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších 

předpisů. 

Vyhodnocení podaného návrhu na změnu Územního plánu Litoměřice 

Obsahem předloženého návrhu je zrušení podnětu, který byl ve zprávě o uplatňování územního 

plánu Litoměřice schválené ZM Litoměřice na jednání dne 16.9.2021 v kapitole D) uveden pod bodem 

11) a uplatnění nového požadavku na změnu možností využití území tvořeného pozemky parc. č. 

parc. č. 4650/1, 4650/6, 4650/7, 4650/8, 4650/9, 4650/10 vše v k.ú. Litoměřice za účelem 

individuální rekreace s možností realizace staveb pro individuální rekreaci. Jedná se o stejné území, 

které bylo předmětem původního požadavku, kde byl sice uveden jen pozemek parc. č. 4560/1, ten 

byl však mezi tím rozdělen na výše uvedené a v nové žádosti zmíněné pozemky. 

 

Obrázek 1  vymezení území dotčeného změnou na podkladu výřezu koordinačního výkresu územního plánu Litoměřice 



Pozemky parc. č. 4650/1, 4650/6, 4650/7, 4650/8, 4650/9, 4650/10 vše v k.ú. Litoměřice nacházející 

se mezi silnicí II/261 a železniční tratí č. 072 při výjezdu směrem na Křešice jsou v platné územně 

plánovací dokumentaci zahrnuty do nezastavěného území, konkrétně do ploch s rozdílným způsobem 

využití označených jako ZS.1 - sídelní zeleň individuální – nezastavitelné zahrady. Území navazuje na 

plochy určené platnou územně plánovací dokumentací pro rekreaci, a to rekreaci formou zahrad 

(plochy označené jako RZ), nebo individuální rekreaci (plochy označené jako RI a SR). Dle údajů 

o území evidovaných v rámci ÚAP ORP Litoměřice na pozemku není vymezena aktivní zóna 

záplavového území ani záplavové území s periodicitou opakování 100 let (Q100).  Spodní část území 

je zahrnuta do území do území ohroženého zvláštními povodněmi, např. v případě prolomení 

přehrady atd. Prakticky celý pozemek se nachází na půdách s třídou ochrany 2, což jsou zemědělské 

půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve 

vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně 

odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné. V tomto případě se 

nejedná o vymezenou územní rezervu, kde je předpoklad rozvoje zástavby.  

V současné době je pořizována změna č.3 Územního plánu Litoměřice, která je pořizována mimo jiné 

v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací, kterou jsou Zásady územního rozvoje 

Ústeckého kraje ve znění po aktualizaci č.3 (dále jen ZÚR ÚK). ZÚR ÚK zpřesňuje koridor konvenční 

železniční dopravy C-E61, koridor Děčín–Nymburk–Kolín včetně Libické spojky, Golčův Jeníkov–Světlá 

nad Sázavou, podchycený v Politice územního rozvoje ČR. ZÚR ÚK vymezují koridor železniční tratě 

č. 073 a č. 072 Děčín – Ústí nad Labem – Štětí, optimalizace. Koridor je sledován v ZÚR ÚK jako VPS – 

C-E61, tedy jako veřejně prospěšná stavba. Šířka koridoru je stanovena 60 m. ZÚR ÚK stanovuje pro 

územní plánování následující úkoly: 

(1) V součinnosti s dotčenými orgány, při zajištění územní koordinace, zpřesnit a vymezit v 

ÚPD dotčených obcí koridor C-E61, železniční tratě č. 073 a č.072 Děčín – Ústí nad Labem – 

Štětí, optimalizace. 

(2) Vytvořit územní podmínky pro technické řešení nezhoršující průchod povodňových vod a 

zajišťující průchodnost krajinou pro faunu, při zpřesňování koridoru minimalizovat zásahy do 

území archeologického zájmu, dobývacích prostorů, lesních porostů, I. a II. třídy ochrany ZPF, 

ÚSES a zvláště chráněných území a rovněž do lokalit soustavy Natura 2000.  

Pořizovaná změna č.3 Územního plánu Litoměřice tedy splněním uvedených úkolů vymezuje 

a zpřesňuje uvedený koridor, který z velké části zahrnuje i území, které je požadováno ke změně. 

 

 

Obrázek 2  výřez výkresu veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření návrhu změny č.3 územního plánu 
Litoměřice 



Přestože se jedná o půdy II. třídy ochrany, doporučuje se i vzhledem k umístění mezi dvěma 

významnými dopravními stavbami silnicí II/261 a železniční tratí č. 072 zrušit původní požadavek 

spočívající ve změně na plochy s možnou realizací servisních dílen, garáží, parkoviště, čerpací 

stanice pohonných hmot, nebo výstavbu skladových prostor a prověřit místo toho požadavek na 

vymezení plochy s možností individuální rekreace.  
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Podkladový materiál pro 7. jednání ZM dne 9. 12. 2021

Číslo bodu: 22

Název bodu: Zrušení předkupního práva určeného pro veřejně prospěšnou
stavbu D22 - Prostor křižovatky na Vojtěšském náměstí

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

Důvodová zpráva:

Na pozemky v prostoru křižovatky na Vojtěšském náměstí bylo dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů zřízeno vydáním
současně platného Územního plánu Litoměřice,  respektive jeho změn, předkupní právo pro Město
Litoměřice. Předkupní právo bylo zřízeno z důvodu vymezení veřejně prospěšné stavby dopravní
infrastruktury označené jako D22 - Prostor křižovatky na Vojtěšském náměstí. Výřez výkresu veřejně
prospěšných staveb a opatření s vyznačením pozemků se zapsaným předkupním právem je přílohou v
souboru VPS.pdf. P5dekupní právo je zapsáno na pozemky parc. č. 1268/19, 1268/23, 1268/26,
1268/3, 1313/119, 1313/27, 1313/28, 1354/1, 1354/5, 1838/2, 1838/3, 1838/6 vše k.ú. Litoměřice.
Kromě pozemků parc. č. 1268/28 a 1268/3 jsou všechny uvedené ve vlastníctví Města Litoměřice.
Zbylé dva jsou ve vlastnictví Ústeckého kraje, viz příloha KN.pdf. Vzhledem k tomu, že veřejně
prospěšná stavba označená jako D22 je již realizována a pozemky jsou ve vlastnictví Města
Litoměřice, nebo Ústeckého kraje, lze považovat zapsané přdekupní právo za bezpředmětné.
Zrušení předkupního práva nemá dopad do rozpočtu města.

Návrh Usnesení:

usnesení č. ../7/2021

ZM schvaluje zrušení předkupního práva určeného pro veřejně prospěšnou stavbu D22 - Prostor
křižovatky na Vojtěšském náměstí

Příloha č. 1: KN.pdf
Příloha č. 2: VPS.pdf

V Litoměřicích 02.12.2021

Předkládá: Mgr. Václav Červín



Pozemky ve vlastnictví Města Litoměřice
Pozemky ve vlastnictví Ústeckého kraje



Pozemky se zapsaným předkupním právem pro veřejně prospěšnou stavbu D22
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Podkladový materiál pro 7. jednání ZM dne 9. 12. 2021

Číslo bodu: 23

Název bodu:
Zrušení předkupního práva k pozemkům parc. č. 2355/5,
2355/166, 2355/167, 2355/168, 2355/149, 2355/162, 2355/163,
2355/164 vše v k.ú. Litoměřice

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

Důvodová zpráva:

Pro pozemky parc. č. 2355/5, 2355/149, 2355/162, 2355/163, 2355/164, 2355/166, 2355/167,
2355/168 vše v k.ú. Litoměřice bylo dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů zřízeno vydáním současně platného
Územního plánu Litoměřice, respektive jeho změn, předkupní právo pro Město Litoměřice. U všech
pozemků bylo předkupní právo zřízeno z důvodu vymezení veřejně prospěšné stavby dopravní
infrastruktury označené jako D4 - Místní propojovací komunikace v prostoru Miřejovická stráň. Před
rozdělením se jednalo o jeden větší pozemek s parc. č. 2355/5, viz ppřiložený zákres KN.pdf. Výřez
výkresu veřejně prospěšných staveb a opatření s vyznačením předmětných pozemků je přílohou v
souboru VPS.pdf. Úřad územního plánování vydal v souladu s ustanovením § 96b zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), souhlasné závazné stanovisko pro
záměr, který bude situovaný na pozemcích parc. č. 2355/5, 2355/166, 2355/167 a 2355/168 (3x
bytový dům s parkovací plochou). Úřad územního plánování dále vydal souhlasné stanovisko pro
záměr na pozemcích parc. č. 2355/149, 2355/162, 2355/163, 2355/164 (2x rodinný dvojdům). V
případě záměru bytových domů je pro realizaci veřejně prospěšné stavby veřejného prostranství s
komunikací vymezen pozemek parc. č. 2355/169, pro který nebude předkupní právo rušeno.  V
případě záměru dvou rodinných dvojdomů na pozemcích parc. č. 2355/149, 2355/162, 2355/163,
2355/164 lze konstatovat, že tyto pozemky nejsou dotčeny záměrem zmíněné veřejně prospěšné
stavby. U pozemků parc. č. 2355/5, 2355/149, 2355/162, 2355/163, 2355/164, 2355/166, 2355/167,
2355/168 vše v k.ú. Litoměřice je tedy zapsané předkupní právo pro uvedenou veřejně prospěšnou
stavbu bezpředmětné.
Zrušení předkupního práva nemá dopad do rozpočtu města.

Návrh Usnesení:

usnesení č. ../7/2021

ZM schvaluje zrušení předkupního práva k pozemkům parc. č. 2355/5, 2355/166, 2355/167,
2355/168, 2355/149, 2355/162, 2355/163, 2355/164 vše v k.ú. Litoměřice

Příloha č. 1: KN.pdf
Příloha č. 2: VPS.pdf

V Litoměřicích 02.12.2021

Předkládá: Mgr. Václav Červín



Pozemek 2355/5 v k.ú. Litomě řice dle parcelní kresby z roku 2015



Pozemky dotčené předkupním právem
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Podkladový materiál pro 7. jednání ZM dne 9. 12. 2021

Číslo bodu: 24

Název bodu: Uplatnění předkupního práva k pozemkům parc. č. 2354/14,
2357/1, 2359, 2354/52 vše v k.ú. Litoměřice

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

Důvodová zpráva:

Pro pozemky parc. č. 2354/14 a 2357/1 v k.ú. Litoměřice bylo dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů zřízeno vydáním
současně platného Územního plánu Litoměřice,  respektive jeho změn, předkupní právo pro Město
Litoměřice. U obou uvedených pozemků bylo předkupní právo zřízeno z důvodu vymezení veřejně
prospěšné stavby dopravní infrastruktury označené jako D4 - Místní propojovací komunikace v
prostoru Miřejovická stráň. Výřez výkresu veřejně prospěšných staveb a opatření s vyznačením
předmětných pozemků je přílohou v souboru VPS.pdf. U východně navazujícího zastavěného
stavebního pozemku, který je tvořen mimo jiné pozemky parc. č. 2356/1 a 2354/13 v k.ú. Litoměřice,
bylo předkupní právo vymezené ze stejného důvodu v minulosti již zrušeno, viz přiložený zákres do
kat. mapy KN.pdf. Pro pozemky parc. č. 2359 a 2354/52 v k.ú. Litoměřice není dle údajů v katastru
nemovitostí zapsáno předkupní právo dle § 101 stavebního zákona.
Zrušení předkupního práva nemá dopad do rozpočtu města.

Návrh Usnesení:

usnesení č. ../7/2021

ZM schvaluje neuplatnění předkupního práva k pozemkům parc. č. 2354/14, 2357/1 oba v k.ú.
Litoměřice

Příloha č. 1: KN.pdf
Příloha č. 2: VPS.pdf

V Litoměřicích 02.12.2021

Předkládá: Mgr. Václav Červín



Pozemky se zapsaným předkupním právem
Pozemky s již zrušeným předkupním právem
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Podkladový materiál pro 7. jednání ZM dne 9. 12. 2021

Číslo bodu: 25

Název bodu: Prezentace výsledků vodohospodářské studie pro stanovení
záplavových území a map povodňového ohrožení

Zodpovídá: Ing. Pavel Gryndler
Zpracoval/a/i: Ing. Pavel Gryndler

Důvodová zpráva:

Státní podnik Povodí Ohře zajistil zpracování studie "Zpracování podkladů pro stanovení
záplavových území a map povodňového ohrožení při zvýšení neškodného odtoku z VD
Nechranice a návrh ochranných protipovodňových opatření v území pod vodním dílem".
Cílem této studie je jednak prověřit možnosti zvýšení neškodného odtoku z vodního díla Nechranice
a s tím související návrh a posouzení protipovodňových opatření, která by toto navýšení umožnila.
Druhým úkolem studie je doplnění existujících nebo navrhnout nová protipovodňová opatření obcí na
ochranu před stoletým průtokem (neovlivněným VD Nechranice) v území mimo definované oblasti s
významným povodňovým rizikem. Vzhledem k tomu, že tento projekt je financován EU z fondu
soudržnosti je pro splnění podmínek poskytnutí dotace nutné projednání výsledků studie v
zastupitelstvech všech dotčených obcí a měst.

Návrh Usnesení:

usnesení č. ../7/2021

ZM projednalo a bere na vědomí studii „Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území
a map povodňového ohrožení při zvýšení neškodného odtoku z VD Nechranice a návrh
ochranných protipovodňových opatření v území pod vodním dílem“ předloženou státním
podnikem Povodí Ohře a financovanou Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního
programu Životní prostředí, registrační číslo projektu CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_123/0010560.

Příloha č. 1: 02_Prezentace_2021_09_24.pdf
Příloha č. 2: 04_Litomerice_PPO_Ones.pdf

V Litoměřicích 02.12.2021

Předkládá: Mgr. Václav Červín



Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map 

povodňového ohrožení při zvýšení neškodného odtoku z VD 

Nechranice a návrh ochranných protipovodňových opatření     

v území pod vodním dílem

prezentace výsledků studie zástupcům obcí

24. září 2021

projekt CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_123/0010560



PROGRAM

• 1. Úvod

• 2. Prezentace studie

• 3. Doporučení a využití výstupů studie

• 4. Stav a výhled PPO na dolní Ohři

• 5. Diskuze
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1. ÚVOD - MOTIVACE

Návaznost na doporučení a závěry Studie možnosti posílení retenčních 
účinků VD Nechranice (VÚV, 2014):

• současná manipulační pravidla je možno považovat za optimální a retenční 
možnosti VD jsou maximálně využity. Retenční účinky VD Nechranice jsou 
vysoce nadstandardní. Bylo dále doporučeno:

• zvážit rekonstrukci krajních polí bezpečnostního přelivu, která 
v současnosti hradí hydrostatické segmenty, nejlépe s navýšením 
ovladatelného retenčního prostoru – probíhá

• prověřit přehodnocení neškodného průtoku pod VD Nechranice za 
účelem jeho zvýšení (doporučeno cca 220 m3/s z VD Nechranice).

3



CÍL STUDIE

• prověřit možnost navýšení neškodného odtoku z VD Nechranice 
včetně návrhu opatření, která by zajistila jeho neškodné převedení 
zastavěným územím

4



VLIV NÁDRŽE NA POVODŇOVÉ PRŮTOKY
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ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

• dolní Ohře vč. soutokové oblasti s Labem

• 104,4 km Ohře + 9,1 km Labe

• 42 obcí (z toho 15 mimo OsVPR)
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2. PREZENTACE STUDIE - METODY ZPRACOVÁNÍ

• upřesnění DMR 5G o provedené 
geodetické zaměření

• sestavení 2D hydrodynamického 
modelu dolní Ohře

• kalibrace modelu využívá poznatky    
z proběhlých povodní (r. 2011, 2013) 
a hydrometrická měření

• výsledky 16 simulací jsou zpracovány 
v GIS (8x současný stav, 8x návrh)

• vektorizace ÚP, vyčíslení 
potenciálních povodňových škod, 
povodňových rizik 
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SPECIFIKA STUDIE

• použití hydrologických údajů se zahrnutím vlivu VD 
Nechranice

• předmětem zájmu jsou mj. nižší povodňové průtoky 
a ochrana zastavěného území před jejich účinky

• geodetické zaměření a pasportizace terénních linií a hrází

• zohlednění sezonality povodní na dolní Ohři
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MOŽNOSTI NAVÝŠENÍ NEŠKODNÉHO ODTOKU
Z VD NECHRANICE

• prověřováno 5 variant 

neškodného odtoku z VD 

Nechranice

• za účelem podrobného 

srovnání s aktuálním stavem 

byla vybrána jedna z variant 

navýšení neškodného odtoku 

(V4 – 226 m3/s z VD 

Nechranice) 

• na uvažovanou variantu V4 byla 

následně navržena PPO 

s cílem posílení stávající 

ochrany obcí

9

VD Nechranice dne 16. 1. 2011



NÁVRH PPO NA ONEŠ

• předmětem navržené ochrany je zastavěné území (intravilán, 
rekreační a průmyslové plochy)

• „měkká“ vs. technická opatření

• technická opatření - zemní hráze, ochranné zdi, mobilní hrazení, 
individuální opatření vlastníků nemovitostí, atd.

• náklady na realizaci technických opatření vyčísleny vč. 
předpokládané výkupní ceny pozemků

• vyčíslení provozních nákladů
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NÁVRH PPO NA ONEŠ

11

současný stav (PV 20)



NÁVRH PPO NA ONEŠ

12

návrhový stav (PV 20)



NÁVRH TECHNICKÝCH PPO NA ONEŠ

• PPO nebyla uvažována u obcí v soutokové oblasti Labe

• navrženo 69 stavebních objektů na území 20 obcí

• 38,5 km ochranných linií (56 % hráze, 43 % zdi)

• odhadované celkové investiční náklady: 1,234 mld. Kč

• odhadované celkové roční provozní náklady: 5,4 mil. Kč
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NÁVRH TECHNICKÝCH PPO NA ONEŠ
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NÁVRH TECHNICKÝCH PPO NA ONEŠ
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NÁVRH TECHNICKÝCH PPO NA ONEŠ
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PPO NA ONEŠ - VLIV NA ODTOKOVÉ POMĚRY

• technická PPO usměrňují proudění při povodňových průtocích      

a navyšují maximální hladinu za povodně oproti současným 

podmínkám (v jednotlivých případech o více než 20 cm)

• umístění a parametry PPO byly voleny s cílem ovlivnit odtokové 

poměry v co nejmenší míře
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PPO NA ONEŠ - VLIV NA ODTOKOVÉ POMĚRY
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NÁVRH TECHNICKÝCH PPO NA ONEŠ

• návrh technických opatření je 

nutné vnímat jako jeden celek,    

v případě nerealizace i malé části 

PPO nelze uvažovat o zvýšení 

Oneš

• návrh PPO zohledňuje pouze 

aspekt protipovodňové ochrany 

obcí, nikoliv vlastnické vztahy, 

vazbu na dopravní a technickou 

infrastrukturu, krajinný ráz, atp.
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SHRNUTÍ HLAVNÍCH POZNATKŮ STUDIE

• navýšení neškodného odtoku nepřináší významný 
vodohospodářský efekt na VD Nechranice

• stávající hodnotu neškodného odtoku je možné považovat 
v daných podmínkách za vhodně zvolenou

20



DALŠÍ OPATŘENÍ - NÁVRH PPO OBCÍ NA Q100

• pro 15 obcí mimo OsVPR byla 

ověřena možnost realizace PPO  

na neovlivněný stoletý průtok

• s výjimkou 3 obcí (Obora, 

Počedělice, Slavětín) nebyla 

nalezena adekvátní technická 

řešení

• 4 stavební objekty, 5,3 km (64 % 

hráze, 35 % zdi)

21

Q5 Q20 Q100

CELKEM 39,5 71,4 94,9 10,6 168,8 0,75

snížení povodňových škod při N-letých vodách [mil. Kč] snížení průměrného ročního 

povodňového rizika [mil. Kč]

investiční náklady 

[mil. Kč]

provozní náklady 

[mil. Kč]



PPO OBCÍ NA Q100 - VLIV NA ODTOKOVÉ POMĚRY

• hodnocení vlivu navrhovaných PPO se opírá o studii ČVUT (Satrapa, 
Fošumpaur, 2018)

• navýšení maximální hladiny za povodně vlivem PPO by nemělo 
překročit 15 cm

• vliv na odtokové poměry níže ležících obcí je zanedbatelný (vlivem 
PPO dojde k nárůstu Qmax o cca 1 m3/s)

22



DALŠÍ OPATŘENÍ A DOPORUČENÍ

• nejen ochrana, ale také opatření 
nestavebního charakteru -
prevence a připravenost, popř. 
ostatní způsoby zvládání 
povodňových rizik

• aktualizace/doplnění ÚP obcí

• zvýšení odolnosti ohrožených 
objektů, individuální PPO 
vlastníků nemovitostí

• aktualizace/zpracování 
povodňových plánů obcí

23



3. DOPORUČENÍ A VYUŽITÍ VÝSTUPŮ STUDIE

• Doporučení studie: 

• dále nesledovat možnost zvýšení Oneš 

• sledovat PPO jednotlivých obcí v zájmovém území a to v OsVPR
i mimo OsVPR

• Předpokládáme využití studie: 

• k operativnímu řízení při povodních

• k zpřesnění postupů v povodňových plánech obcí

• k aktualizaci záplavových území (vyhláška č. 79/2018 Sb.)

• pro úpravu územních plánů

• pro optimalizaci návrhů staveb v záplavovém území

• pro zpracování povodňových plánů staveb (např. mostní objekty)

24



4. STAV A VÝHLED PPO NA DOLNÍ OHŘI

• Realizovaná PPO na Ohři

• Bohušovice nad Ohří

• Terezín

• Návrhy PPO v přípravě v rámci plánování

• pro obce v OsVPR byly v nedávné minulosti zpracovány návrhy PPO, finálně 

zařazena pouze PPO nezhoršující odtokové poměry, technicky proveditelná, 

ekonomicky efektivní, s vyjádřeným souhlasem obce

• VD Nechranice - rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu

• Koncepce protipovodňových opatření na soutoku Ohře a Labe na výstupech 

tohoto opatření jsou závislé budoucí návrhy PPO Terezín (Terezín-Kréta, 

Nové Kopisty – 2 lokality, České Kopisty, Počaply), Mlékojedy, Travčice

• Návrhy PPO mimo OsVPR
• opatření z prezentované studie (Slavětín, Počedělice, Obora)
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5. DISKUZE
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DĚKUJEME ZA POZORNOST!

KONTAKT: Mgr. Antonín Malý

Email: antonin.maly@aquatis.cz

Telefon: +420 541 554 225
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KONTAKT: Ing. Václav Svejkovský

Email: svejkovskyv@poh.cz

Telefon: +420 474 636 284



Litoměřice – PPO Oneš

V souvislosti s prověřováním možnosti zvýšení Oneš byly vypočteny a následně analyzovány rozlivy
pro současný stav území. Na území města Litoměřice nebyly identifikovány lokality, kde by byla
navržena opatření sloužící k ochraně zastavěných území před účinky uvažovaného navýšeného Oneš.

V rámci prací byly vyčísleny potenciální povodňové škody, resp. byla vyhodnocena jejich změna
v porovnání se stávajícím stavem. Bylo zjištěno, že po realizaci navrhovaných opatření (PPO Oneš)
pro ochranu okolních obcí průměrné roční potenciální povodňové škody klesnou cca o 1,646 mil. Kč.
Realizací takovéhoto souboru opatření (PPO Oneš) nedojde k ohrožení zastavěného území města.



1/1

Podkladový materiál pro 7. jednání ZM dne 9. 12. 2021

Číslo bodu: 26
Název bodu: Marketingový plán města Litoměřice 2022 / 2023
Zodpovídá: Ing. Eva Břeňová
Zpracoval/a/i: Marie Ouborná

Důvodová zpráva:

Jde o strategický dokument, který mj. popisuje další aktivity města Litoměřice vyvíjené v oblasti
komunikace, marketingu a cestovního ruchu (viz příloha orig. zápisu).

Návrh Usnesení:

usnesení č. ../7/2021

ZM bere na vědomí Marketingový plán města Litoměřice 2022 / 2023 (viz příloha orig. zápisu) a
pověřuje odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu jeho realizací.

Příloha č. 1: Marketingovy_plan_2022_2023.pdf

V Litoměřicích 02.12.2021

Předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARKETINGOVÝ PLÁN 
 
VÝSLEDKY ROKU 2021 
 
PLÁN ČINNOSTI 2022/2023 
 
 
 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
 
ODBOR KOMUNIKACE, MARKETINGU A CESTOVNÍHO RUCHU 
 
 
 
 
 

 



- 1 - 
 

 
 
 

 

Obsah 
 

1.  Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu  

- Představení odboru, specifikace činností a rolí  

  

2.  Marketing: shrnutí roku 2021 

-     Implementace grafického vizuálu do života města 

-     Centrální propagace kulturních akcí 

-     Nový web města (integrace turistického portálu) 

-     Propagace mobilních aplikací a dalších možností pro individuální turistiku 

-     Informační tabule 

-     Informační kampaně 

-     Spolupráce s partnery  

 

 

3.  Analytická část 
 

4.  Marketingový plán města pro rok 2022 - 2023 

-  Virtuální prohlídka města z dronu 

-  Bonusová knížka „Vychutnej si Litoměřice“ 

-  Turistický informační systém   

-  Elektrovláček 

-  Fotopoint 

-  Mobilní aplikace pro rodiny s dětmi „Skryté příběhy“ 

-  Zatraktivnění expozice „Litoměřické pivovarnictví od minulosti k dnešku“ 

-  Pokračování implementace grafického vizuálu 

-  Nové propagační materiály města 

-  Propagace města na významných akcích (2022) 

-  Litoměřice jako české Valtice 

-  Publikace o městě Litoměřice 

5.  Mediální propagace města 
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1. Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu  

S příchodem roku 2022 vkročí OKMaCR do pátého roku své existence. Do struktury 

Městského úřadu Litoměřice byl nový odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu 

začleněn k 1. lednu 2018. Odbor tvoří tři úseky – vnitřních a vnějších vztahů (tiskový), 

marketingový a infocentrum. Tyto úseky jsou svými činnostmi provázané. Vznikl tak 

celek, který nabízí jednotný komunikační a informační servis, úzce související  

s marketingem města. Odbor vede Ing. Bc. Eva Břeňová.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Úsek vnitřních a vnějších vztahů  

Každý den vydává tiskové zprávy, uveřejňuje aktuality na webových stránkách 

města (kde aktualizuje i sekci Uzavírky), informuje občany prostřednictvím 

elektronické úřední desky umístěné v podloubí radnice, v nemocnici, na horním 

vlakovém nádraží, dolním vlakovém nádraží, prostřednictvím facebookového 

profilu komunikuje s občany města, každé pondělí bezplatně rozesílá uživatelům 

Mobilního rozhlasu souhrn toho nejdůležitějšího, co je v následujícím týdnu  

v Litoměřicích čeká, pomáhá s propagací důležitých sdělení nejen odborům úřadu 

a příspěvkovým organizacím města, ale i řadě našich partnerů z řad neziskových 

organizací. V neposlední řadě pravidelně vydává Radniční zpravodaj. Součástí 

práce je i pořádání tiskových konferencí na aktuální témata a zodpovídání dotazů 

vedoucí odboru komunikace, 

marketingu a cestovního ruchu 

 

úsek vnitřních a 

vnějších vztahů 

( 

 

 

Informační 

centrum 

úsek marketingu 
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novinářů. Stejně tak zadává smluvnímu partnerovi aktuální témata na zpracování 

reportáží, které by měly být v následujících týdnech pro město natočeny. Témata 

jsou vybírána dle požadavku vedení města, vedoucích odborů a ředitelů 

příspěvkových organizací, případně jsou reakcí na diskuse vedené občany  

na aktuální témata. Důležitou součástí práce úseku je i vytváření fotogalerií  

a vedení archivu fotek, které na základě požadavků poskytuje pracovníkům úřadu 

nejen  

k propagačním účelům. Tiskové oddělení kompletuje a zpracovává elektronickou 

Výroční zprávu města, která i díky své interaktivní podobě získala cenu 

Ministerstva vnitra a byla zařazena do brožury mezi příklady dobré praxe.  

 

b) Informační centrum  

Počet návštěvníků infocentra se každoročně až do příchodu pandemie Covid-19 

postupně zvyšoval. V roce 2019 jeho služeb využilo 55 284 turistů a rezidentů, což 

je o cca 7 800 více než v roce 2018. Většinu příchozích tvořili Češi, kterých dorazilo 

45 666. Celkový obrat za prodej upomínkových předmětů, prodej vstupenek  

na Zahradu Čech a průvodcovské služby stoupl v roce 2019 oproti roku 2018  

o 1 025 000 Kč. Nárůst návštěvnosti i tržeb v IC významně ovlivnily oslavy 800 let 

města Litoměřice.  

 

Situace se dramaticky změnila poté, co došlo na jaře roku 2020 k lock downu, tedy 

uzavření republiky. Segmentem, který na pandemii nejvíce doplatil, byl právě 

turistický ruch, který byl v některých měsících zcela utlumen. Což je vidět  

i z následujících tabulek - první srovnává návštěvnost, druhá tržby v IC.  
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           Z grafu je patrné, jak pandemie Covid-19 ovlivnila návštěvnost.  

 

 

 

Tržby infocentra se díky prodeji propagačních předmětů k 800. výročí města 

Litoměřice téměř zdvojnásobily proti roku 2018. Do tržeb jsou kromě prodeje zboží 

zahrnuty i průvodcovské služby. Poté pandemie způsobila strmý pád.  
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IC poskytuje komplexní informace a služby související s cestovním ruchem, 

turistické informace o městě a okolí, památkách a tipy pro volný čas, ale  

i informace související s chodem městského úřadu, o dopravě apod. Nabízí 

informační materiály, upomínkové předměty, veřejný internet, je možné zde zajistit 

ubytování a objednat si následující prohlídky s průvodcem: 

 

- prohlídku města  

- návštěvu vyhlídkové věže Kalich 

- stálé expozice města „Důl Richard v proměnách času“ 

- výstavu věnovanou Felixi Holzmannovi 

- návštěvu Máchovy světničky 

- návštěvu stálé expozice věnované historii litoměřického pivovarnictví 

vybudovanou v roce 2021 ve zrekonstruované části Pivovaru Litoměřice   

 

Na základě smlouvy s provozovatelem městské autobusové dopravy v Litoměřicích 

je IC místem, které poskytuje aktuální informace směrem k cestujícím. Součástí 

služeb je i poskytování platných jízdních řádů.  

 

Infocentrum spolupracuje i se Střední školou hotelnictví a služeb v Litoměřicích, jejíž 

studenti zde nabírají pod vedením zkušených pracovníků IC zkušenosti a praxi.  

 

Akce, na jejichž organizaci se IC podílelo v roce 2021 nad rámec své činnosti: 

• Místa přátelská seniorům 

• Muzejní noc 

• Dny evropského dědictví 

• Okruh církevní památky 
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c) Úsek marketingu  

Hlavním cílem je zvyšování povědomí o městě Litoměřice prostřednictvím 

dostupných marketingových nástrojů a vytváření pozitivního obrazu města jako 

zajímavé a atraktivní turistické destinace. Důležitou součástí je tvorba nových 

produktů cestovního ruchu a vydávání nových propagačních materiálů města. 

Dílčím úkolem je sledovat a přizpůsobovat se novým trendům (sociální sítě, 

aplikace do chytrých telefonů apod.) v oblasti marketingu a propagace. Nedílnou 

součástí je spolupráce s Destinační agenturou České středohoří, jejímž 

spoluzakladatelem je město Litoměřice.  

 

 

 

2.  Marketing: shrnutí roku 2021 

Rok 2020 byl poznamenán důsledky pandemie Covid19, která ještě i v roce 2021 díky 

nejistotě z budoucího vývoje negativně dopadala na organizátory společenských akcí 

a turistický ruch.   I přes nelehké podmínky se OKMaCR podařilo v r. 2021 zrealizovat 

řadu marketingových projektů.  

 

• Veřejná soutěž na fotopoint: (viz příloha č. 1)  

OKMaCR uspořádal na jaře veřejnou soutěž o nejzdařilejší návrh prvního 

„fotopointu“ města Litoměřice. Co fotopoint je? Jde o fotograficky 

přitažlivé místo, které svým pojetím a umístěním podtrhne atraktivitu 

Litoměřic a přiměje lidi, obzvláště turisty, k jeho sdílení na sociálních 

sítích s využitím hashtagů. Jde tedy o účinný marketingový nástroj 

sloužící k propagaci místa. Do veřejné soutěže o nejlepší návrh bylo 

zasláno celkem devět nápadů, situovaných na různých místech  

ve městě. U sedmičlenné poroty jednomyslně zvítězil návrh manželů 

Dionýze a Martiny Hutárových z Litoměřic, kteří své dílo nazvané „Logo 

jako hračka“  zasadili na travnatou plochu na Střeleckém ostrově. 

Následně bylo ve spolupráci s územním rozvojem zadáno zpracování 
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projektové dokumentace. Realizace je naplánována na polovinu roku 

2022. Město se pokusí získat od Ministerstvo pro místní rozvoj dotaci 

na realizaci tohoto projektu ve výši 50 procent uznatelných nákladů.   

 

 

• Zahájení turistické sezóny 2021: 

Den otevřených dveří v Pivovaru Litoměřice 

Představení nové, stálé expozice „Litoměřické pivovarnictví  

od minulosti k dnešku“ (viz příloha č. 2) 

 

Zahájení turistické sezóny 2021 se neslo v duchu obnovení tradice 

výroby litoměřického piva Kalich, zaniklé na počátku tisíciletí.  OKMaCR 

uspořádal v městem rekonstruované části pivovaru Den otevřených 

dveří, který navštívilo téměř pět stovek lidí, kteří zároveň i ochutnali první 

várku piva, uvařenou novým provozovatelem pivovaru.  

 

OKMaCR při této příležitosti vybudoval v prvním patře objektu výstavu 

„Litoměřické pivovarnictví od minulosti k dnešku“. Zpřístupněna prvně 

byla u příležitosti zahájení turistické sezóny a obnovení tradice výroby 

piva s cílem: 

- nahlédnout „pod pokličku“ výroby piva 

- nabídnout nový turistický produktu cílený na příznivce gurmánské  

a zážitkové turistiky (prohlídka části rekonstruovaného pivovaru, později 

rozšíření o degustace apod.) 

 

• Vznik nového výstavního prostoru na dolním vlakovém nádraží  

(viz příloha č. 3) 

OKMaCR spolupracoval se Správou železnic na přípravě projektu 

rekonstrukce výpravní budovy vlakového nádraží Litoměřice – město.  

Po vzájemné dohodě nechal instalovat zde další obrazovku určenou  
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k promítání fotografií propagujících město a České středohoří a zároveň 

pozvánek na kulturní akce konající se ve městě. Na ochozu budovy 

OKMaCR vytvořil nový výstavní prostor, který bude každé čtvrtletí 

obměňován fotografiemi místních autorů. 

 

• Propagační materiály (viz příloha č. 4) 

V souvislosti s novou expozicí věnovanou pivovarnictví byl vydán leták 

s nejdůležitějšími informacemi k tomuto produktu.  

 

• Propagační předměty města v infocentru (viz příloha č. 5) 

OKMaCR pokračoval v rozšíření sortimentu zboží v infocentru.  V roce 

2021 přibyla mýdla s motivem Kalicha či logem Litoměřic, vyráběná 

neziskovou organizací Naděje. Město podpořilo činnost neziskové 

organizace, která výtěžek z prodeje využije na rozšíření vlastní činnosti. 

Do sortimentu byly také přidány deštníky s logem Litoměřic a 

atraktivním celoplošným potiskem. V dalším rozšiřování sortimentu již 

pokračováno nebylo s ohledem na dopady pandemie, které utlumily 

turistický ruch a měly za následek další pokles tržeb za prodej zboží v IC.    

   

Implementace grafického vizuálu do života města  

S cílem sjednotit prezentaci Litoměřic směrem k jeho obyvatelům i turistům inicioval 

OKMaCR v roce 2019 soutěž organizovanou profesionální agenturou Czechdesign. 

Výsledkem je nový grafický vizuál, který v letech 2020/2021 OKMaCR ve spolupráci 

s odbory MěÚ a příspěvkovými organizacemi města postupně implementuje do veřejného 

života. 

Podařilo se (2020/2021):  

- Instalace uvítacích cedulí při vjezdu do města na čtyřech místech (viz příloha 

č. 6). Jako poslední byla na podzim r. 2021 osazena uvítací cedule při vjezdu 

do Litoměřic ve směru od Michalovic  

- Potisk autobusů MHD (viz příloha č. 7) 
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- Instalace nové autobusové zastávky v novém vizuálu Na Valech a u Severky 

(viz příloha č. 8) 

- Nasvětlené nové logo v interiéru infocentra (viz příloha č. 9) 

- Bohatý sortiment produktů nabízených v infocentru s dominantními prvky 

grafického vizuálu města (trička, kšiltovky, plátěné tašky, bodýčka pro narozené 

občánky, skleničky na víno i pivo, podsedáky, deštníky, hrnky, pláštěnky, tužky, 

zápisníky, pivní podtácky apod.) – viz příloha č. 10 

- Akcidenční tiskoviny MěÚ (vizitky, dopisní papíry, obálky, objednávky, plakáty, 

záštity starosty, reprezentativní prezentační desky apod.), identifikační karty a 

služební průkazy zaměstnanců MěÚ s fotografiemi – viz příloha č. 11, sladění 

mailových podpisů apod.  

 

OKMaCR spolupracoval na vzniku nových a většinou vůbec prvních grafických vizuálů 

příspěvkových organizací, obsahujících spojovací prvky a společné linie s „matkou“, tedy 

městem. Své vůbec první grafické vizuály již využívají: 

- Základní umělecká škola (viz příloha č. 12) 

- Domu dětí a mládeže Rozmarýn (viz příloha č. 13) 

- Městská kulturní zařízení (viz příloha č.14) 

- Centrální školní jídelna (viz příloha č. 15)  

 

Centrální propagace kulturních akcí  

Propagace kulturních akcí ve městě probíhá jednotně pod záštitou odboru komunikace, 

marketingu a cestovního ruchu (OKMaCR), který vede i celoroční kalendář akcí.   

- umožnila zviditelnit akce velkých i menších pořadatelů 

- výstup v podobě měsíčního plakátu se stručným přehledem všech akcí 

v jednotném grafickém vizuálu města (vč. všech plakátovacích ploch MKZ) – viz 

příloha č. 16  

- navazující propagace prostřednictvím Mobilního rozhlasu 

- možnost umístění akcí na web www.litomerice.cz do kalendáře, na obrazovky 

spravované OKMaCR (v podloubí městského úřadu, na vlakovém nádraží 

http://www.litomerice.cz/
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Litoměřice - město, na horním vlakovém nádraží, v nemocnici)  

- možnost přiřazení akce k Facebooku Město Litoměřice, Litoměřice Srdcem 

- možnost propagace v Radničním zpravodaji 

 

Nový web města – integrace turistického portálu  

V roce 2021 došlo ke zrušení samostatně fungující webové stránky www.litomerice-

info.cz a ve spolupráci s IT oddělením k její integraci do webu města. Cílem bylo 

zpřehlednění, utřídění a doplnění informací. Nové stránky se staly moderním a atraktivním 

nástrojem komunikace s občany a turisty, a to ve dvou cizojazyčných mutacích. 

 

 

Propagace mobilních aplikací a dalších možností pro individuální turistiku 

V době trvajících koronavirových opatření bylo v roce 2021 vhodné motivovat turisty  

k individuálním, rodinným výletům. Proto před začátkem turistické sezony proběhla 

kampaň zaměřená na propagaci aplikací určených pro tzv. chytré telefony. 

- Jedná se o aplikaci Geofun, ve které je průvodcem městem samotný Karel Hynek 

Mácha. Ten vede turistu po nejkrásnějších místech Litoměřic, která vtipně komentuje. 

Vzhledem k oblibě chytrých telefonů u dětí se jedná o zajímavý výletní tip.  

-      Druhou aplikací je DarumaGo, která je audioprůvodcem, obsahujícím spoustu 

zajímavých informací k jednotlivým památkám či zajímavostem ve městě.  

 

Další možností, kterou ocení tradičněji založení výletníci, je individuální prohlídka 

Litoměřic s pomocí tematicky laděných letáků s mapou (k dispozici zdarma  

v informačním centru). Jsou to: Litoměřice a baroko, Po stopách K. H. Máchy, Kdo se to 

na nás dívá, Kam za dobrou kávou, Kam s dětmi v Litoměřicích, Za pivem a vínem. 

 

Informační tabule  

Došlo k odkoupení prosklené informační tabule umístěné na Mírovém náměstí a inovaci 

a modernizaci jejího obsahu. Nově je zde umístěna aktualizovaná mapa města, laděná  
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do jednotného grafického vizuálu (viz příloha č. 17). Obsahem je také popis jednotlivých 

turistických zajímavostí včetně překladu do angličtiny a němčiny. Místo se tak stává 

orientačním bodem pro turisty i místní obyvatele, hledající informace mimo otevírací dobu 

infocentra. 

 

Informační kampaně 

 

a) Mobilní rozhlas (MR) 

Počátkem roku byla spuštěna informační kampaň propagující výhody Mobilního 

rozhlasu (MR) jako jednoho z úspěšně se rozvíjejících informačních kanálů města. 

Do schránek litoměřických domácností byl mj. distribuován i leták s QR kódem  

a přihlašovacím formulářem – počet uživatelů v důsledku toho rostl. K 1.11. 2021 

má MR již 4 039 uživatelů a stává se významným informačním a komunikačním 

kanálem.   

 

Novinky MR zavedené v roce 2021: 

-  covidová sekce s aktuálními údaji 

-  informační mail a zasílání SMS zpráv podle místa bydliště pouze obyvatelům 

města dotčených danou událostí (např.  informace o čištění ulic a s tím spojený 

zákaz parkování) 

-   možnost rozesílání e-mailů s novými tiskovými zprávami z aktualit webu 

 

b) Třídění odpadu  

Kampaň zpracovaná OKMaCR na základě požadavku odboru životního prostředí, 

a to s cílem upozornit na zákonnou povinnost třídění odpadu hravou a nenásilnou 

formou.  Hlavní cílové skupiny: školní děti a občané Litoměřic v produktivním věku.  

Hlavním efektem je zvětšení objemu tříděného odpadu a pokles objemu odpadu 

směsného. Úkolem OKMaCR bylo navrhnout podobu kampaně a vhodné 

propagační kanály. 
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c) MPLA – nový parkovací systém  

Na přelomu roku byl zaveden nový parkovací systém v centrum Litoměřic. Ten 

přináší nový způsob online platby parkovného prostřednictvím aplikace MPLA.IO. 

OKMaCR komunikoval tuto možnost občanům i turistům ve zvýšené míře všemi 

dostupnými komunikačními kanály, včetně samolepek umístěných na parkovacích 

přístrojích. 

 

d) Geosolar  

(viz příloha č. 18)  

Jedním ze strategických projektů města na následující roky je projekt GEOSOLAR. 

Součástí je i vznik litoměřického energetického společenství, počítající se 

zapojením veřejnosti do projektu. S cílem informovat a propagovat realizoval 

OKMaCR ve spolupráci s příslušnými partnery:  

- Mimořádné vydání Radničního zpravodaje obsahující samostatně vloženou                 

skládačku GEOSOLAR. Na šesti stranách poskytuje komplexní informace k tomuto 

strategickému projektu. Zároveň byla vyrobena reklamní stěna (3 x 2 metry) 

propagující projekt, využívaná v centru RINGEN a na dalších akcích tohoto 

zaměření 

      - První veřejná diskuse s vedením města a odborníky na energetiku v Hradu 

Litoměřice plánovaná na 23.11. 2021 musela být z hlediska zhoršující se 

pandemie a s tím souvisejícím rušením účasti domácích i zahraničních expertů 

(panelistů) zrušena. Uskuteční se na jaře roku 2022. 
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Spolupráce s partnery  

Součástí marketingu města je i spolupráce s místními podnikateli a řadou partnerů.  

 

Spolupráce s podnikateli  

a) Podpora regionálních výrobků – viz příloha č. 19 

Cílem je upozornit turisty na kvalitní produkty pocházející z místní produkce  

a pomoci podnikatelům s jejich propagací.  

- Pivní sety z Biskupského pivovaru a Pivovaru Litoměřic 

- Čokoládové výrobky z Čokolab 

- Káva upražená v Litoměřicích od Zobana 

- Vína z Vinařství pod Sedlem 

 

      OKMaCR má v plánu v tomto trendu pokračovat a postupně rozšiřovat nabídku 

regionálních produktů místních podnikatelů. Ve vitríně umístěné na infocentru jsou 

produkty vystavovány, včetně kontaktu na jejich výrobce. Musí však obsahovat 

logo Litoměřic či jinou grafiku spjatou s městem. 

 

b) Společensky odpovědná firma  

OKMaCR spolupracoval na pořádání čtvrtého ročníku ankety „Srdcař Litoměřic“. 

Smyslem je ocenit firmy a podnikatele, jež dlouhodobě a nezištně organizují 

charitativní a společensky přínosné aktivity ve prospěch města a jeho obyvatel.  

 

c) Nejkrásnější provozovna 2021   

(viz příloha č. 20) 

Druhý ročník akce opět organizuje komise marketingu a cestovního ruchu města 

ve spolupráci s OKMaCR. Originální skleněnou plastiku získají tři podnikatelé, 

jejichž obchod je svým designem a zvolenou reklamou příkladem toho, jak by 

prezentace v Litoměřicích měla vypadat. Cílem je pozitivní motivace podnikatelů 

k tomu, aby své provozovny prezentovali s citem pro Městskou památkovou 
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rezervaci a v souladu se Zásadami značení provozoven vydaných městem 

Litoměřice v roce 2020. Existence a propagace přijatých „Zásad“ ve spojitosti 

s motivační akcí Nejkrásnější provozovny se projevila v roce 2021 úbytkem 

reklamního smogu - „áček“ před provozovnami, nevzhledných plakátků lepených 

kamkoliv a novými provozovnami s odpovídajícím designem. Ceny budou předány 

v závěru roku 2021 na společenském večeru organizovaném pro podnikatele 

Okresní hospodářskou komorou a městem Litoměřice.  

 

Spolupráce s MKZ  

Městská kulturní zařízení, příspěvková organizace města, jsou z hlediska marketingu 

města a propagace jedním z nejdůležitějších partnerů OKMaCR. Společně se podařilo:  

- Zintenzivnit propagaci expozice českého vinařství v hradu jako místa, kde se 

návštěvník dozví o historii a současnosti českých vín a zároveň je může  

v krásném prostředí také ochutnat 

- Zavést kyvadlovou dopravu mezi výstavištěm a centrem města v průběhu 

zářijové Zahrady Čech  

- Turistický balíček: se zakoupením vstupenky na výstaviště jako bonus 

návštěva podzemní expozice Richard v proměnách času, a to zdarma 

 

 

Spolupráce s Destinační agenturou České středohoří  

V roce 2021 spolupracoval odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu s DA 

České středohoří na zatraktivnění prohlídkové trasy „Okruh církevních památek“ tím, že 

zajišťoval v rámci produktu prohlídky vyhlídkové věže Kalich, jež je nejnavštěvovanější 

památkou města Litoměřice. Další spolupráce byla zaměřena na propagaci Litoměřic  

na akcích a projektech DA České středohoří, při účasti na veletrzích apod.   

 

Spolupráce s Oblastním muzeem Litoměřice 

Došlo k uzavření dohody mezi městem Litoměřice a Oblastním muzeem Litoměřice, jež 

specifikuje podmínky spolupráce na společném průvodcování Máchovy světničky.  
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Spolupráce se Severočeskou galerií výtvarného umění  

OKMaCR se podílel na tvorbě programu Muzejní noci 2021, která proběhla v červnu 

v inovované podobě. Způsob zapojení: zdarma prohlídka věže Kalich a expozice Důl 

Richard v proměnách času. Akce prostřednictvím spolupráce několika subjektů  

pod záštitou Severočeské galerie výtvarných umění oživila centrum města  

a zaznamenala příznivé ohlasy veřejnosti. 

 

 

3.  Analytická část  

 

Dotazníkové šetření – úroveň komunikace města s veřejností  

 

Město Litoměřice dlouhodobě 

rozvíjí komunikační strategii. 

Disponuje propracovanou sítí 

komunikačních kanálů. Je 

dostatečná? Dostanou se 

informace ke všem věkovým 

strukturám rezidentů, ale i zde 

studujících, pracujících či 

dojíždějících? Je spektrum 

poskytovaných informací dostatečné? Nejen na tyto otázky by mělo dát odpověď 

prozatím nejrozsáhlejší dotazníkové šetření prováděném na vzorku cca 1000 lidí, 

realizované v říjnu a v listopadu  OKMaCR v rámci projektu LOKAL.  Vyhodnocení 

proběhne v prosinci tak, aby výsledky mohly být prezentovány vedení města a veřejnosti 

a následně v roce 2022 byly zapracovány do praxe.  
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4. Marketingový plán města pro rok 2022 – 2023 

 

                  Pro turistickou sezónu 2022, začínající v dubnu a končící na konci září, připravil OKMaCR 

několik novinek. Realizovány budou s cílem zdůraznit atraktivitu města Litoměřice, 

přitáhnout pozornost turistů a přimět je strávit ve městě nejen jeden, ale i více dní. 

Důležitým prvkem proto bude zapojení komerčních (podnikatelé) i nekomerčních 

subjektů (muzea, galerie apod.). 

 

Litoměřice musejí: 

- V první fázi zaujmout turistu vizuálně / virtuálně, a to již v době, kdy  

se rozhoduje, které město chce navštívit 

Novinka: atraktivní virtuální prohlídky pořízené dronem z výšky a umístěné 

v turistické sekci webových stránek města – postupná realizace 2022 / 2023 

- Poskytnout turistovi bonusy hned při jeho příjezdu do města 

Novinka: vydání bonusové knížky „Vychutnej si Litoměřice“ – realizace  

k 1.4. 2022  

- Snadno a pohodlně se ve městě orientovat  

Novinky: 

Pořízení navigačního systému pro účastníky cestovního ruchu 

– realizace 2022 / 2023 

Pořízení elektrovláčku –  r. 2023 

- V průběhu svého pobytu ve městě i po návratu domů sdílet své zážitky  

na sociálních sítích, a propagovat tak město Litoměřice rychle a účinně:   

Novinka: Instalace prvního fotopointu města – realizace r. 2022 
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a)  Virtuální prohlídka města z dronu  

Již nějaký čas se zdálo, že 360° prohlídky měst, obcí a památek jsou překonané. 

Moderní technologie však přinesly jejich obrodu tím, že poskytují atraktivní pohledy 

z výšky (z dronu). Klasická 360° virtuální prohlídka je jako byste si stoupli na jedno 

místo a rozhlíželi se okolo sebe. Virtuální prohlídka z dronu poskytuje atraktivní 

pohled z výšky. Na web města, do jeho turistické sekce, proto budou zařazeny 

s cílem přiblížit atraktivity historického jádra města a jeho nejvýznamnějších 

památek, a to i s možností vstoupit do interiéru a rozhlížet se kolem sebe.  

Realizace:  jaro 2022 

 

b)  Bonusová knížka „Vychutnej si Litoměřice“ 

Při propagaci města směrem k turistům je důležité, aby OKMaCR postupoval nejen 

ve spolupráci s Destinační agenturou České středohoří, ale i ve spolupráci 

s partnery pocházející z komerčního (podnikatelé) i nekomerčního sektoru 

(muzea, galerie apod.). U příležitosti zahájení turistické sezóny roku 2022 proto 

bude vydána bonusová knížka „Vychutnej si Litoměřice“, jež by měla být výsledkem 

spolupráce litoměřických podnikatelů, pohybujících se v oblasti cestovního ruchu, 

a dalších subjektů participujících na cestovním ruchu (muzea, galerie apod.). 

Cílem je společnými silami oslovit turisty a nabídnout jim v podobě bonusů, výhod 

a slev příjemný a pestrý pobyt.  

Knížku bude možné získat nejen v infocentru města, ale i v hradu, v participujících 

restauracích, kavárnách, muzeích, galeriích apod.  

Realizace: duben 2022 

 

c)  Nový navigační systém pro účastníky cestovního ruchu 

(viz příloha 21)  

Předmětem projektu je rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu zahrnující 

rozšíření a zkvalitnění stávajícího navigačního systému ve městě Litoměřice. Jeho 

realizace přispěje k rozvoji veřejné infrastruktury cestovního ruchu, k rozšíření 
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rozsahu turistům poskytovaných služeb a zvýšení jejich kvality (nový navigační 

systém umožní turistům se ve městě lépe zorientovat.  

S ohledem na aktuální potřeby dojde k revizi stávajícího systému, jeho 

vyhodnocení a specifikaci míst, kde a jaké turisticky významné orientační body 

chybějí, a to primárně v Městské památkové rezervaci (1. etapa). Následně dojde 

k instalaci nového značení za použití vhodných materiálů. Dít se tak bude 

v souladu s novým grafickým vizuálem města, kdy dominantními barvami jsou 

zlatá a modrá. V té souvislosti se město pokusí získat dotaci z Ministerstva  

pro místní rozvoj. Cílem podpory poskytované MMR v rámci Národního programu 

podpory cestovního ruchu v regionech, podprogram Rozvoj základní a doprovodné 

infrastruktury ČR, je zvýšení potenciálu a konkurenceschopnosti regionů, 

usnadnění pohybu návštěvníků v destinacích, rozvoj základní a doprovodné 

infrastruktury ČR, rozprostření návštěvnosti, rozvoj kvality služeb, podpora 

socioekonomických přínosů ČR.  

 

OKMaCR tak pokračuje v implementaci nového vizuálního stylu do života města 

Litoměřice, což je jedním ze stěžejních úkolů roku 2022 a 2023 s cílem nadále 

posilovat značku města směrem k jeho obyvatelům i turistům.      

                                                                                        Realizace 2022 (1. etapa) 

 

d) Elektrovláček: turisticky atraktivní, ekologicky šetrný   

(viz příloha 22)  

Vzhledem k tomu, že do Litoměřic míří i vzhledem k nedostatku ubytovacích 

kapacit lidé nejčastěji za jednodenní turistikou, mají jen omezené časové možnosti 

prohlédnout si atraktivity města. Řešením je pořízení turistického elektrovláčku, 

který se vzhledem ke svému malému rozměru a omezené rychlosti (max.  

20 km/hod.) dostane i dopravě do jinak zapovězených či vzdálených míst (Dómské 

náměstí, krematorium Richard apod.). V provozu by měl být během celé turistické 

sezóny ve stanovených časech a v době konání kulturních či jiných společenských 
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akcí (Zahrada Čech, Vinobraní, Pivní slavnosti, Hasičské slavnosti apod.). 

K dispozici bude několik tras s odborným výkladem o historii i současnosti města 

Litoměřice, a to v několika jazycích. Elektrovláček je uzpůsoben tak, aby mohl 

jezdit i v nepříznivém počasí. Navíc jde o dopravní prostředek, který nezatíží životní 

prostředí a jeho pořízení je v souladu s dlouhodobě prosazovanou koncepcí města 

Litoměřice preferovat ekologicky šetrnou dopravu.  

Realizace duben 2023 

 

e) Fotopoint  

Fotopoint je dalším krokem v uplatnění nové vizuální identity města ve veřejném 

prostoru. Zároveň jde o účinný marketingový nástroj pomáhající v propagaci města 

na sociálních sítích. 

Navržené dílo přímo vychází z nového grafického vizuálu města, přičemž 

respektuje jeho barvy (zlatou a modrou), stejně jako logo, jemuž dominuje kalich 

ve tvaru písmene „m“.  Je rozložené na tři samostatné díly, odsazené od sebe tak, 

aby v určitém bodě při fotografování splynuly v jeden celek. Jde o perspektivní hru, 

která do sebe zajímavě obsáhne i osy na jednotlivých částech. Všechny části jsou 

vyhotoveny tak, aby se daly využít zároveň jako prolézačka. Materiál je odolný  

a v konstrukci jsou perforace, které po ní usnadňují bezpečný pohyb návštěvníků. 

Fotopoint tak může pokaždé vygenerovat jinou fotografii podle toho, jak se tam 

lidé vyskládají. Svou velikostí, ale zároveň i skladností nahrává možnostem využití 

jak pro fotku jednotlivce, tak i velké skupiny. Železobetonová konstrukce je 

navržena z probarveného betonu. 

Po dohodě s městským architektem bylo jako nejvhodnější vybráno místo  

na travnaté ploše na Střeleckém ostrově, v místě, kde přistává výletní loď Porta 

Bohemica. Jde o turisticky exponované místo, kde vystupují turisté z lodi, vede 

tudy Labská cyklostezka, nachází se zde nedaleko řada sportovišť, mj. i letní kino. 

Střelecký ostrov jako takový je vyhledávaným místem jak pro turisty, tak  

pro obyvatele města hledající klid i aktivní odpočinek.  

Realizace v r. 2022 
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d)   Mobilní aplikace pro rodiny s dětmi „Skryté příběhy“ 

     Rodiny s dětmi představují významnou skupinu, na kterou je třeba zaměřit 

pozornost při tvorbě produktů podporujících cestovní ruch. Turistickou sezónu 

roku 2022 bychom proto chtěli zpestřit prostřednictvím nového turistického 

produktu cíleného právě na rodiny s dětmi, který je nezávislý na sezonnosti  

a otevíracích dobách atraktivit ve městě. Jedná se o venkovní hru, která je určena 

zejména cílové skupině dětí ve věku 6–13 let, ale pobaví i dospělé. Hra existuje 

v podobě aplikace pro chytrá zařízení vytvořené na míru podle přání zadavatele.  

Obsahuje zajímavé ilustrace a audio doprovod. Jedná se o další produkt tohoto 

typu kromě již existujících aplikací Geofun a DarumaGo. 

Realizace: duben 2022 

 

 

e)  Zatraktivnění expozice  

„Litoměřické pivovarnictví od minulosti k dnešku“ 

     V loňském roce vybudovaná expozice „Litoměřické pivovarnictví od minulosti 

     k dnešku“ bude zatraktivněna směrem k návštěvníkům tím, že přímo v místě 

expozice bude probíhat degustace piva Kalich a následně v případě zájmu turistů  

     i regionálních vín v sousedním hradu, kde se nachází expozice věnovaná českému 

vinařství. Vytvořením „zážitkového degustačního zážitku“ dojde k prohloubení 

spolupráce mezi OKMaCR a MKZ s cílem společnými silami prezentovat regionální 

produkty. A to i v hradní restauraci, jejíž obnovení provozu je pro příští rok vedením 

MKZ plánováno.   

                                                                                                       Realizace: jaro 2022 

 

f) Pokračující implementace grafického vizuálu 

Příspěvkové organizace města 

      OKMaCR bude pokračovat v propisování grafického vizuálu města do dalších 

příspěvkových organizací. V roce 2022 bude v tomto směru spolupracovat 
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s ředitelkou Mateřských škol Litoměřice, ředitelem Technických služeb města, 

ředitelkou Knihovny K. H. Máchy. V roce 2023 by se tato činnost měla projevit i 

v Městské policii.  

 

Grafický vizuál ankety „Srdcař“ 

      Prestiž ankety Srdcař Litoměřic, v rámci níž město oceňuje podnikatele a 

dobrovolníky za jejich významné počiny odváděné nezištně ve prospěch města a 

jeho obyvatel, stoupá. V té souvislosti vyvstala potřeba tvorby jednotného 

vizuálního stylu, jemuž bude nominovat srdce. Součástí tvorby jednotné 

prezentace bude nové logo, certifikáty, pozvánky, plakátky a s tím související 

merchandising.                   

 

      Vnitřní orientační systém budov a kanceláří městského úřadu 

             Dalším krokem v postupném zavádění jednotného grafického vizuálu je  

ve spolupráci se správním odborem MěÚ realizace nového interního orientačního 

systému v budově městského úřadu na Mírovém náměstí, v Pekařské  

a Topolčianské ulici, který usnadní příchozí veřejnosti orientaci (značení chodeb, 

kanceláří apod.). Současný systém je graficky nejednotný, nepřehledný  

a nerespektuje grafické zásady.  

Realizace 2022 / 2023  

  

g) Nové propagační materiály města  

Pro rok 2022 a 2023 není v plánu významnější nákup nových propagačních 

materiálů města. Prodej zboží v infocentru v roce 2020 i 2021 negativně 

poznamenal Covid-19. Infocentrum je v tuto chvíli dobře zásobeno a připraveno  

na rozjezd příští turistické sezóny.  Sortiment proto bude doplněn především o 

předměty s aktuální platností typu kalendářů a minikalendáříků roku 2022, 

turistických vizitek, známek, zboží s omezenou trvanlivostí apod.  
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Jednou z novinek v rámci spolupráce s podnikateli bude distribuce nových pivních 

tácků v litoměřickém designu do každé restaurace. – viz příloha č. 23 

 

 

h) Propagace města na významných akcích (2022) 

 

18. – 20. března 2022 Veletrh cestovního ruchu Holiday World  

Mezinárodní veletrh cestovního ruchu a regionální turistiky se každoročně koná 

v Praze. A ani v roce 2022 zde nebude chybět samostatný prezentační stánek 

města Litoměřice, nacházející se nedaleko vstupní části výstavního pavilonu a v 

těsném sousedství expozice Památníku Terezín. Pracovníci odboru komunikace, 

marketingu a cestovního ruchu městského úřadu zde budou prezentovat 

nejvýznamnější turistické atraktivity města Litoměřice a akce, které se v něm 

konají, stejně jako partnery, například Zahradu Čech nebo Biskupský pivovar 

Litoměřice. 

 

Zahájení turistické sezóny: otevření nové expozice v podkroví Kalichu  

V roce 2022 bude turistická sezóna v Litoměřicích zahájena představením nové 

expozice instalované v unikátním podkroví vyhlídkové věže Kalich, jež je 

nejnavštěvovanější turistickou památkou města Litoměřice. Návštěvníkům při 

vstupu bude promítnut cca pětiminutový film o unikátním způsobu právě ukončené 

rekonstrukce krovů Kalichu. Vystaveny budou jak historicky cenné předměty 

vyňaté z kopule věže Kalich, tak i předměty nově do kopule vložené jako poselství 

příštím generacím. Vystaven bude i unikátní malovaný trám objevený v průběhu 

oprav. Výstava nabídne také řadu interaktivních prvků s cílem co nejvýstižněji a 

atraktivně prezentovat historii i současnost historicky cenného objektu, v němž se 

vyhlídková věž Kalich nachází.    
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            Uložení poselství pro příští generace.       Restaurování nalezeného trámu. 

 

3.– 6. 11.2022 Veletrh Reiontour Brno 

Tentokrát až na listopad roku 2022 je organizátory naplánovaný mezinárodní 

veletrh turistických možností v regionech, který se každoročně koná v Brně. 

Město Litoměřice se zde poruhé představí s vlastním stánkem. 

 

Prezentace města prostřednictvím propagačního stánku Litoměřic 

Pracovníci OKMaCR se v průběhu roku 2022 i 2023 zúčastní s prezentačním 

stánkem města Litoměřice z hlediska návštěvnosti několika významných akcí 

pořádaných v rámci Ústeckého kraje. V tuto chvíli nelze specifikovat, o které půjde, 

protože není zřejmé, které akce se s ohledem na Covid-19 kdy a kde uskuteční.  

 

 

          d) Litoměřice jako české Valtice  

Značku Litoměřic jako město vínu zaslíbené je třeba nadále 

upevňovat a rozvíjet. V roce 2022, pokud epidemiologická situace 

dovolí, by se tak mělo dít ve spolupráci s Cechem českých vinařů. 

Primárně bude pozornost upřena na obnovení tradice 

Litoměřického hroznu, přerušené pandemií Covid-19. Dít se tak bude ve spolupráci 

s Městskými kulturními zařízeními.  
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i) Publikace o městě Litoměřice  

O Litoměřicích bylo vydáno mnoho knižních publikací, ale v tuto chvíli neexistuje 

komplexní ucelená publikace mapující všechny potřebné informace  

pro návštěvníky města. V roce 2022 proto bude vydána ucelená brožura o městě, 

která přiblíží atraktivity města a život v něm.  

 

 

 

5. Mediální propagace města   
 

 

Mediální prostředí se v posledních letech nejen v ČR velmi proměnilo. Výrazně roste 

obliba sociálních sítí. Tok informací ze strany municipalit směrem k občanům se proto 

logicky přesouvá do on-line prostoru, a to na úkol klasických tištěných médií. V té 

souvislosti roste potřeba poskytovat na sociálních sítích občanům i turistům kvalitní 

informační servis, zpestřený anketami, videi, poutavými fotografiemi a krátkými 

informačními texty s možností prokliků na webové stránky města, kde lidé naleznou 

komplexní informace. Velmi důležitá je jejich zpětná vazba, interakce. Pravidelná a 

systematická komunikace, byť je časově náročná, je nicméně velmi důležitá i z hlediska 

vyvracování tzv. hoaxů.  

 

Facebook  

V ČR nejrozšířenějších sociální sítí je Facebook. Město Litoměřice 

má a úspěšně rozvíjí dva Facebookové profily. Na facebookových 

stránkách „Město Litoměřice“ jsou zveřejňovány důležité servisní informace  

pro rezidenty Litoměřic, dále plánované akce ve městě, fotogalerie a videoreportáže, 

včetně on-line záznamů. Facebook Litoměřice Srdcem je primárně cílen na propagaci 

kulturních akcí a s tím související rozvoj cestovního ruchu. 
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Na konci období administrační neaktivity v roce 2016 měla stránka „Město Litoměřice“ 

1 913 sledujících. K 31. prosinci 2018 pak 3 936 sledujících a k 31. prosinci 2019 již  

4 356 sledujících. Aktuálně mají k 18. říjnu 2021 již 5 547 sledujících, což je vzhledem 

k celkovému počtu obyvatel města příznivý výsledek. Systematickou činností OKMaCR 

tedy dochází k postupnému nárůstu počtu uživatelů. Ve svém důsledku to znamená, že 

obyvatelé tím, že se stanou fanoušky stránky, jeví zájem o praktické informace ve městě. 

Na jejich dotazy pracovníci OKMaCR reagují i prostřednictvím neveřejných dotazů a zpráv 

odeslaných prostřednictvím Messengeru. Lidé, kteří mají zájem o informace, je tedy 

nemusejí hledat na jiných profilech, v jiných skupinách, kde se mohou objevovat zprávy 

štvavé, dezinformační, šířené cíleně se záměrem poškodit město.   

Největší úspěch v roce 2021 zaznamenal u uživatelů příspěvek o rumunském řidiči, který 

se svým kamionem „zabloudil“ až na Mírové náměstí, kde mu navíc z nádrže uniklo 

značné množství nafty. Tento příspěvek oslovil 33 267 lidí (146 sdílení). Velký úspěch 

dále sklidila informace o chystané opravě povrchu na okružní křižovatce u mostu 

Generála Chábery (21 605 oslovených, 37 sdílení) nebo článek a fotogalerie o otevření 

opravené výpravní budovy vlakové stanice Litoměřice – město (14 465 oslovených, 321 

lajků, 40 sdílení).  

Od ledna 2018 je prostřednictvím facebookových stránek „Litoměřice Srdcem“ 

propagováno město nejen směrem k obyvatelům, ale také k jeho návštěvníkům. Stránka 

je využívána pro zveřejňování turistických informací a zajímavostí, fotografií města  

i událostí ve městě, které mají přímou souvislost s cestovním ruchem. K 30. 9. 2021 měla 

stránka 4 983 sledujících. A počet  „To se mi líbí“ ke stejnému datu činil 4 892 lidí.  

Největší zájem vzbudil příspěvek pořadu Prostřeno v Ústeckém kraji, který oslovil 26 200 

lidí. Dalším velmi úspěšným příspěvkem bylo odhalení poselství z věže Kalich s dosahem 

13 500 lidí. Poté následoval příspěvek o havárii zdiva na parkánech (dosah 9 900 lidí). 

Úspěch zaznamenalo také video ze zahájení vinobraní s dosahem  
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4 300 oslovených.  Také současné fotografie města se řadí k obsahu, který vyvolává 

zájem a interakci návštěvníků stránky. 

 

 

Instagram  

Ačkoliv je v ČR nejrozšířenějších sociální sítí Facebook, platí to pouze pro střední a starší 

generaci. Mladí lidé ve věku 15 – 30 let preferují Instagram. Pracovníci OKMaCR se proto 

v roce 2021 zaměřili i na tuto sociální síť, kterou budou cíleně s ohledem na preference 

již zmíněné věkové kategorie rozvíjet v roce 2022.  

 

 

Mobilní rozhlas (MR) 

K 18.10. 2021 máme evidováno 3.925 registrovaných uživatelů Mobilního 

rozhlasu, což je podle provozovatele jeden z nejlepších výsledků v ČR  

(s ohledem na poměr k počtu obyvatel). Za poslední dva roky se tedy jejich 

počet zdvojnásobil a MR se stává významným komunikačním nástrojem města směrem 

k veřejnosti. Z tohoto počtu máme u 3.637 podepsaný souhlas GDPR. Rozesílka e-mailu 

obsáhne 2.292 kontaktů (souhlas s GDPR a mail). Tedy pouze tomuto počtu lidí je možno 

posílat týdenní rozesílky. Celkem 573 kontaktů má staženou aplikaci. Za nárůstem 

uživatelů stojí mj. i ankety pořádané ve spolupráci se Zdravým městem, jejichž 

prostřednictvím jsou zjišťovány názory lidí a probíhá hlasování na různá témata. 

 

Služba je svým způsobem velice specifická, protože nenabízí standardní interakci mezi 

odběratelem a zprostředkovatelem zprávy. Uživatelé se k odběru hlásí sami a sami si 

mohou určit, jaký typ informací chtějí zprostředkovat. Jedná se navíc o velice důležitou 

službu zajišťující, že se k odběratelům, v tomto případě tedy občanům města, dostanou 

ty nejnutnější informace okamžitě. Svým způsobem jde o zdokonalení klasického 

místního rozhlasu.  
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Jedná se o zasílání zpráv informativního charakteru, a to prostřednictvím e-mailu nebo 

SMS (jsou i možnosti prostřednictvím mobilní aplikace nebo dokonce zasílání hlasových 

záznamů např. starosty města). Občané dostávají důležité informace o dění ve městě, 

mohou dostávat zprávy například o dopravních uzavírkách, čištění ulic, výpadku 

elektrického proudu, odstávkách vody, ale také o kulturních a společenských akcích. 

Důležitou funkci mají krizové SMS, které bezprostředně informují občany například 

během povodní nebo prudkého nárazového větru a podobné. Další možností využití 

mobilního rozhlasu jsou referenda a ankety, lidé mohou také potvrdit účast na akcích 

nebo odsouhlasit záchranné aktivity. 

 

Ankety uspořádané prostřednictvím MR s cílem zjistit názory veřejnosti 

 

• v roce 2021 

Devět anket v rámci akce Desatero priorit online (Sociální oblast a zdraví, Městský úřad, 

Děti a mládež, Podnikání a cestovní ruch, Doprava ve městě, Kultura, sport a volný čas, 

Výchova a vzdělávání, Životní prostředí a energetika, Bezpečnost v našem městě) 

 

• v roce 2020  

Srdcař Litoměřic 2020, Participativní rozpočet, Litoměřičtí dobrovolníci, Stravování  

a služby v Centrální školní jídelně  
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Roční nárusty nově registrovaných uživatelů. 

 

 

Webové portály 

Prezentace města Litoměřice na webových portálech je důležitá s ohledem na vysokou   

návštěvnost jednotlivých portálů, které město spravuje nebo se kterými spolupracuje 

v oblasti propagace města. Návštěvnost se nadále zvyšuje propojováním webových 

stránek se sociálními sítěmi. 

 

www.litomerice.cz 

Webové stánky Městského úřadu Litoměřice, které jsou zaměřeny především  

na informace pro rezidenty. Tiskové oddělení sem přispívá do sekce aktuality a uzavírky 

ve městě, zveřejňují se i další záměry města, vyhlášky, pozvánky, výběrová řízení, 

pronájmy městských nemovitostí a podobně. Návštěvnost stránek města Litoměřice je 

20 000 uživatelů měsíčně. 
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Celkový počet uživatelů k 31.10.2021 činí 3 916

http://www.litomerice.cz/
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www.litomerice-info.cz 

Webové stránky www.litomerice-info.cz byly zrušeny a integrovány do webu města 

(záložka Turista). Došlo tak k zpřehlednění, utřídění a doplnění informací. Staly se 

moderním a atraktivním nástrojem komunikace s občany a turisty, také ve dvou 

cizojazyčných mutacích. 

 

Internetová propagace města placená 

www.kdykde.cz 

www.vyletnik.cz  

www.rodinnevylety.cz 

www.cestujeme.cz  

www.tipynavylety.cz 

www.denik.cz 

www.kampocesku.cz 

www.nakoleipesky.cz 

 

 

Tištěná propagace 

RF Hobby         

Celoroční průběžná propagace na FB (Facebooku) jednotlivých printových titulů. 

1x PR článek v History revue, 1x PR článek v Paní domu,1x PR článek v Akta, 1x PR článek 

EpochaPlus.cz, 6x pozvánka do Litoměřic 

 

Kam po Česku 

5x PR článek pozvánka do Litoměřic 

2x dvoutýdenní banner 

3x aktualita 

Celoroční průběžná propagace na akce v Litoměřicích na www.kampocesku.cz 

 

 

http://www.litomerice-info.cz/
http://www.kdykde.cz/
http://www.vyletnik.cz/
http://www.rodinnevylety.cz/
http://www.cestujeme.cz/
http://www.tipynavylety.cz/
http://www.denik.cz/
http://www.kampocesku.cz/
http://www.kampocesku.cz/
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Litoměřický deník, Extra 

PR články k akcím  

  

Radniční zpravodaj 

PR články k akcím, informace související s marketingem a cestovním ruchem  

 

Ostatní  

Litoměřicko24  

Tisk a reportáže k pořádaným akcím  
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Příloha č. 1 – Navrhovaná podoba fotopointu 

 

 

 

Příloha č. 2 – Expozice „Litoměřické pivovarnictví od minulosti k dnešku“ 

  

 

 

Příloha č. 3 – výstavní prostor a obrazovka na dolním nádraží 
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Příloha č. 4 – Leták k nové expozici o pivovarnictví 

  

 

Příloha č. 5 – Nové propagační předměty 
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Příloha č. 6 – Uvítací tabule 

    

 

Příloha č. 7 – Potisk autobusů MHD 

  

 

Příloha č. 8 – Nová autobusová zastávka Na Valech 
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Příloha č. 9 –Nasvětlené nové logo v interiéru infocentra 

 

 

 

Příloha č. 10 – Bohatý sortiment produktů s novým vizuálem města 
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Příloha č. 11 – Akcidenční tiskoviny MěÚ 
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Příloha č. 12 – Nový grafický vizuál Základní umělecké školy 
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Příloha č. 13 – Nový grafický vizuál Domu dětí a mládeže Rozmarýn 
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Příloha č. 14 – Nový grafický vizuál Městských kulturních zařízeních 

 

             

   

 

 

 

 

 



- 39 - 
 

 
 
 

 

Příloha č. 15 – Nový grafický vizuál Centrální školní jídelny 

 

 

Příloha č. 16 – Měsíční plakát v jednotném vizuálu 
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Příloha č. 17 – Informační tabule na Mírovém náměstí 

 

 

Příloha č. 18 – Geosolar (leták v Radničním zpravodaji, pozvánka na diskusi) 
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Příloha č. 19 – Leták propagující certifikované regionální produkty z Českého středohoří 

 

 

Příloha č. 20 – Cena pro vítěze soutěže Nejkrásnější provozovna 
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Příloha č. 21 – Současná a možná budoucí podoba orientačního systému    

v historickém centru Litoměřic 

   

Příloha č. 22 – Elektrovláček   
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Příloha č. 23 – Tácky v litoměřickém designu  
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Podkladový materiál pro 7. jednání ZM dne 9. 12. 2021

Číslo bodu: 27

Název bodu: Vybudování fotopointu a pořízení navigačního systému pro
účastníky cestovního ruchu

Zodpovídá: Ing. Eva Břeňová
Zpracoval/a/i: Marie Ouborná

Důvodová zpráva:

Předmětem projektu je rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu zahrnující vybudování
fotopointu a rozšíření a zkvalitnění stávajícího navigačního systému ve městě Litoměřice.

Aktivity v rámci projektu budou přispívat k rozvoji veřejné infrastruktury cestovního ruchu,
k rozšíření rozsahu turistům poskytovaných služeb a zvýšení jejich kvality (nový navigační systém
umožní turistům se ve městě lépe zorientovat, fotopoint se stane atraktivním místem nejen pro
fotografování, ale díky tvaru, který zároveň plní funkci prolézačky, nabídne rodinám s dětmi možnost
aktivního trávení času).

Projekt je připravován OKMaCR ve spolupráci s odborem územního rozvoje. Umístění fotopointu na
Lodním náměstí (na zelené ploše, kde kotví Porta Bohemica) bylo konzultováno s městským
architektem.

Cílem podpory poskytované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci Národního programu
podpory cestovního ruchu v regionech, podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury ČR
je zvýšení potenciálu a konkurenceschopnosti regionů, usnadnění pohybu návštěvníků v destinacích,
rozvoj základní a doprovodné infrastruktury ČR, rozprostření návštěvnosti, rozvoj kvality služeb,
podpora socioekonomických přínosů ČR. Maximální výše dotace na jeden projekt je 10 mil. Kč.

Předpokládaný termín realizace akce: 1. 4. 2022 – 30. 9. 2022

Předpokládané celkové výdaje projektu: 1 506 907 Kč (vč. DPH)

z toho:  dotace – 753 453 Kč

             vlastní zdroje – 753 453 Kč (vč. DPH)

Dopad do rozpočtu města:

Celkové financování projektu již zahrnuto v návrhu rozpočtu na rok 2022.

Návrh Usnesení:

usnesení č. ../7/2021

ZM schvaluje realizaci akce „Vybudování fotopointu a pořízení navigačního systému pro účastníky
cestovního ruchu“:

a) podání žádosti o dotaci z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech z výzvy č.
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1/2022/117D72100 na projekt „Vybudování fotopointu a pořízení navigačního systému pro účastníky
cestovního ruchu“,
b) zajištění spolufinancování projektu „Vybudování fotopointu a pořízení navigačního systému pro
účastníky cestovního ruchu“ ze strany města Litoměřice ve výši minimálně 753 453 Kč

V Litoměřicích 02.12.2021

Předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč
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Podkladový materiál pro 7. jednání ZM dne 9. 12. 2021

Číslo bodu: 28

Název bodu: Obecně závazná vyhláška č. 4/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství

Zodpovídá: Bc. Martina Skoková
Zpracoval/a/i: Bc. Martina Skoková
Konzultoval/a (s
kým): Ing. Zalabáková, vedoucí OE, Ing. Gryndler, vedoucí OŽP, MV ČR

Důvodová zpráva:

Vzhledem k novelizaci zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, která zásadně změnila
koncepci místních poplatků za komunální odpad, je třeba schválit novou obecně závaznou vyhlášku,
neboť přechodné období končí 31.12.2021 a od 1.1.2022 již platí nová právní úprava.

Podle zákona o místních poplatcích (po novelizaci) se stanovuje místní poplatek buď za obecní
systém odpadového hospodářství nebo poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je vázán na trvalý pobyt poplatníka v obci a
vlastnictví nemovité věci, ve které není nikdo hlášen k pobytu. V tom kopíruje současný poplatek za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.

Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci se váže buď na kapacitu soustřeďovacích
prostředků (objem popelnic) nebo na hmotnost odpadu (kg), popř. objem odpadu (litry).

Přechod na poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, o kterém lze říct, že je pro
občany motivační, by byl velmi radikální změnou, která by se neobešla bez dlouhodobé přípravy.
Navíc se již dnes objevují nedostatky této koncepce, se kterými se potýkají obce, které byly na tento
typ plateb za odpad zvyklé podle zrušeného zákona o odpadech. Jedná se zejména o posunutí
splatnosti poplatku, kdy se musí vycházet ze skutečného objemu/hmotnosti odpadu (výpadek
z příjmů obce), administrativní náročnost stanovení výše poplatku, obtížný výpočet pro SJV u
bytových domů a také odchylka při vážení odpadu (BEC udává až 10 %).  

Návrh nové OZV proto zachovává koncepci poplatku vázaného na přihlášení občana k pobytu.
Navrhovaná změna se nikterak nedotýká výše místního poplatku.

Navrhovaná OZV ruší platnou obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020.

Znění OZV č. 4/2021 tvoří přílohu tohoto návrhu a bylo konzultováno s Ministerstvem vnitra ČR.

Návrh Usnesení:

usnesení č. ../7/2021

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství (viz. příloha orig. zápisu).
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Příloha č. 1: OZV_04_2021_MP_komunalni_odpad.pdf
Příloha č. 2: moznosti_zpoplatneni.pdf

V Litoměřicích 02.12.2021

Předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč



 
 
 
 

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E 

Zastupitelstvo města Litoměřice 
 

Obecně závazná vyhláška města č. 4/2021, o místním poplatku  
za obecní systém odpadového hospodářství 

 
Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 9. prosince 2021 usnesením č. 
……/6/2021 usneslo vydat na základě § 14 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. 
d) 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 
Úvodní ustanovení 

 
1. Město Litoměřice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového 

hospodářství (dále jen „poplatek“).1  
2. Správcem poplatku je Městský úřad Litoměřice (dále jen „správce poplatku“).2 

 
Čl. 2 

Poplatník 
 

1. Poplatníkem poplatku je: 
a. fyzická osoba přihlášená v obci nebo 
b. vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, 

ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce. 
2. Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci 

jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně. 

Čl. 3 
Poplatkové období 

Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok. 
 
 
 

 
1 § 1 písm. g) a § 10d zákona o místních poplatcích 
2 § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích; v řízení o poplatku se postupuje zejména podle zákona č. 280/2009 
Sb., daňový řád  



Čl. 4 
Ohlašovací povinnost 

 
1. Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit3 vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode 

dne vzniku poplatkové povinnosti. V případě vzniku osvobození současně se vznikem 
poplatkové povinnosti se tato skutečnost ohlašuje ve stejné lhůtě. 

2. Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích.4 
3. Postup při změně5 údajů uvedených v ohlášení upravuje zákon6. 
4. Důsledky nesplnění ohlašovací povinnosti ke vzniku osvobození nebo úlevy stanoví zákon 

o místních poplatcích7.  
 

Čl. 5 
Sazba poplatku 

 
1. Sazba poplatku činí 696 Kč. 
2. Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení fyzické osoby 

v obci, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci 
a. není tato fyzická osoba přihlášena v obci, nebo 
b. je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena. 

3. Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé 
nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné na 
území obce, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci 

a. je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba, 
b. poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo 
c. je poplatník od poplatku osvobozen. 

 

 
3 § 71 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů: „(1) Podání lze učinit písemně, a 
to v listinné podobě nebo elektronicky, anebo ústně do protokolu; elektronicky lze podání učinit pouze datovou 
zprávou  
a) podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu,   
b) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, 
c) s využitím přístupu se zaručenou identitou, nebo 
d) prostřednictvím daňové informační schránky.“ 
4 § 14a odst. 2, 3 a 5 zákona o místních poplatcích: „(2) V ohlášení poplatník nebo plátce uvede  
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, 
sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím 
jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,  
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, 
užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností 
poplatníka nebo plátce,  
c) údaje rozhodné pro stanovení poplatku. 
(3) Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného 
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů 
požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. 
(5) Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku 
automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh 
těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.“ 
5 Včetně zániku poplatkové povinnosti. 
6 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích: „(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník 
nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala, nestanoví-li obec v obecně závazné 
vyhlášce delší lhůtu.“   
7 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích: „(6) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný 
pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou nebo ve lhůtě podle 
odstavce 4, nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká; za nesplnění této povinnosti nelze uložit 
pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy.“ 



Čl. 6 
Splatnost poplatku 

 
1. Poplatek je splatný8 do 31. 10. příslušného kalendářního roku.  
2. Vznikne-li poplatková povinnost (nebo zanikne osvobození) po 15. 10. příslušného 

kalendářního roku, je příslušná část poplatku splatná nejpozději do 31. 12. příslušného 
kalendářního roku. 

3. Vznikne-li poplatková povinnost (nebo zanikne osvobození) po 15. 12. příslušného 
kalendářního roku, je příslušná část poplatku splatná nejpozději do 15 dnů od vzniku 
poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození). 

 
Čl. 7 

Osvobození 
 

1. Osvobození od poplatku stanoví zákon9.  
2. Dále se od poplatku osvobozuje město Litoměřice. 
3. Od poplatku až na dobu nejvýše jednoho kalendářního roku10 se dále touto vyhláškou 

osvobozují poplatníci: 
a) za první měsíc, ve kterém jim vznikla poplatková povinnost, 
b) podle § 10e písm. b) zákona o místních poplatcích v případě souběhu s poplatkovou 

povinností podle § 10e písm. a) zákona o místních poplatcích, 
c) zdržující se více než 3 po sobě jdoucí měsíce mimo území České republiky, a to z důvodu 

studia v zahraničí, 
d) zdržující se více než 3 po sobě jdoucí měsíce mimo území České republiky, a to z důvodu 

pracovního pobytu v zahraničí,  
e) studenti studující mimo území města, kteří jsou po dobu studia ubytováni mimo území 

města, a to nejvýše po dobu 10 měsíců v kalendářním roce,  
f) po dobu ubytování v zařízení na území města, jehož provozovatel plní povinnosti původce 

komunálního odpadu,   
g) pobývající mimo území města v zdravotnickém zařízení, v zařízení sociálních služeb nebo 

v jiných sociálních a charitativních zařízeních. 
4. Další hmotně-právní podmínkou osvobození dle odst. 3 je ohlášení uvedených důvodů 

osvobození nejpozději do 31. 3. následujícího kalendářního roku. 
5. Společnou hmotně-právní podmínkou vzniku nebo trvání nároku na osvobození od poplatku 

je neexistence splatného nedoplatku místního poplatku. Tato podmínka je splněna i 

 
8 § 163 odst. 3 daňového řádu 
9 § 10g zákona o místních poplatcích: „Od poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je osvobozena 
osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je  
a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci 
bydliště,  
b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné 
výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,  
c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,   
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem 
nebo chráněném bydlení,  
e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.“ 
10 tzn. že osvobození trvá nejdéle po dobu jednoho kalendářního roku, splnění podmínky osvobození je tedy 
nutné splnit v každém kalendářním roce 



v případě, kdy nedoplatek existuje, ale poplatníkovi bylo povoleno rozložení úhrady poplatku 
na splátky11 a poplatník tyto splátky řádně platí.  

6. Dále se touto vyhláškou osvobozují poplatníci od narození do konce kalendářního měsíce, ve 
kterém dovrší věk 1 roku. Tento důvod osvobození má přednost před důvody osvobození dle 
čl. 7 odst. 3 této vyhlášky. Na tyto poplatníky se nevztahují ani omezující podmínky dle čl. 7 
odst. 4 a 5 této vyhlášky. 

 

Čl. 8 
Navýšení poplatku 

 
1. Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce 

poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem12. 
2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce 

poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho 
osud13.  

3. Přechod poplatkové povinnosti v případě nedoplatku na poplatku nezletilého poplatníka a 
poplatníka, který je omezen ve svéprávnosti, stanoví zákon14.   

 
Čl. 9 

Společná ustanovení 
 

1. Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena podle 
zákona o vlastnictví bytů, spolu s touto jednotkou spojeným podílem na společných 
částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na 
tomto pozemku. 

2. Na svěřenský fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní společností, do 
kterých je vložena nemovitá věc, se pro účely poplatků za komunální odpad hledí jako na 
vlastníka této nemovité věci. 
 

 
Čl. 10 

Přechodné a zrušovací ustanovení 
 

1. Údaje ohlášené poplatníkem místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ke dni předcházejícímu dni 
nabytí účinnosti této vyhlášky se považují za údaje ohlášené podle čl. 4. odst. 1 této 
vyhlášky. 

2. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle 
dosavadních právních předpisů. 

 
11 § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 
12 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
13 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
14 § 12 zákona o místních poplatcích: „(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni 
splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu 
jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného 
zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník. 
(2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi 
poplatníka. 
(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a 
nerozdílně.“ 



3. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2020, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze 
dne 3. 12. 2020. 

 
 

Čl. 11 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022. 
 
 
 
 
 
 
.....................................      .......................................... 
    Mgr. Karel Krejza          Mgr. Ladislav Chlupáč 
    1. místostarosta        starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doložka o vyhlášení OZV 
Tato obecně závazná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského 
úřadu Litoměřice v souladu s ust. § 12 odst. 1 a 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Současně 
se obecně závazná vyhláška zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
 
Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup  
dne: …….2021 
Sejmuto z úřední desky dne: ............... 2021 
 
Jméno a příjmení osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyhlášky: ………………………………… 
                                                                                                                              (razítko, podpis) 
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Podkladový materiál pro 7. jednání ZM dne 9. 12. 2021

Číslo bodu: 29

Název bodu: Obecně závazná vyhláška č. 5/2021 o změně vyhlášky č. 2/2016 o
místním poplatku za zábor veřejného prostranství

Zodpovídá: Bc. Martina Skoková
Zpracoval/a/i: Bc. Martina Skoková
Konzultoval/a (s
kým): Ing. Brunclíková, vedoucí OÚR

Důvodová zpráva:

Město Litoměřice má stanoven místní poplatek za užívání veřejného prostranství (tzv. poplatek za
zábor) obecně závaznou vyhláškou č. 2/2016. V článku 6 vyhlášky jsou stanoveny důvody osvobození
od povinnosti platit poplatek nad rámec osvobození daného zákonem č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích. Nyní se navrhuje doplnit další důvod pro osvobození, a to v případě, že poplatník má
s městem Litoměřice uzavřenou smlouvu na užívání pozemku, který je ve vlastnictví města a je
veřejným prostranstvím. Může se jednat např. o smlouvu nájemní či pachtovní. V takovém případě by
poplatník byl povinen ke dvojí úhradě za totéž užívání pozemku – jednou místní poplatek, podruhé
nájemné. To sice je možné a existují judikáty, které říkají, že je to tak v pořádku, nicméně města a
obce mají za této situace možnost osobu (fyzickou i právnickou) osvobodit od placení místního
poplatku.     

Znění obou vyhlášek tvoří přílohu tohoto návrhu.

 

Návrh Usnesení:

usnesení č. ../7/2021

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 5/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.
2/2016, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (viz. příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: OZV_05_2021_MP_zabor_verejneho_prostranstvi_zmena.pdf
Příloha č. 2: OZV_02_2016_MP_zabor_verejneho_prostranstvi.pdf

V Litoměřicích 02.12.2021

Předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč



 
 

 

 

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E 

Zastupitelstvo města Litoměřice 
 

Obecně závazná vyhláška města č. 5/2021, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška města č. 2/2016,  

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
 

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 9. prosince 2021 usnesením č. 
……/6/2021 usneslo vydat na základě § 14 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. 
d) 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 
Změnové ustanovení 

 
Obecně závazná vyhláška města č. 2/2016, o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství, ze dne 21. dubna 2016, se v Článku 6 „Osvobození od poplatku“, v odst. 2, 
doplňuje o písm. f), které zní:  
 
f) za užívání jakýmkoliv zpoplatněným způsobem, pokud je na užívání pozemku, který je 
veřejným prostranstvím a je ve vlastnictví města Litoměřice uzavřena smlouva.1    

 
 

Čl. 2 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
 
 
 
 
 
 
.....................................      .......................................... 
    Mgr. Karel Krejza          Mgr. Ladislav Chlupáč 
    1. místostarosta        starosta 
 
 

 
1 např. nájemní smlouva podle § 2201 a násl. OZ 



 
 

 

Doložka o vyhlášení OZV 
Tato obecně závazná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského 
úřadu Litoměřice v souladu s ust. § 12 odst. 1 a 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Současně 
se obecně závazná vyhláška zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
 
Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup  
dne: …….2021 
Sejmuto z úřední desky dne: ............... 2021 
 
Jméno a příjmení osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyhlášky: ………………………………… 
                                                                                                                              (razítko, podpis) 
 
 
 

 



M Ě S T O    L I T O M Ě Ř I C E 
 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, 
 

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
 
 

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 21.04.2016 usneslo vydat na základě 

§ 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o místních poplatcích“) a v souladu s § 10 písm. d) 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 
Úvodní ustanovení 

 
1) Město Litoměřice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného 

prostranství (dále jen „poplatek“).1) 
2) Řízení o poplatku vykonává Městský úřad Litoměřice (dále jen „správce poplatku“).2) 
 

Čl. 2 
Předmět poplatku, poplatník 

 
1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného 

prostranství, kterým se pro účely této vyhlášky rozumí provádění výkopových prací, 
umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, umístění stavebních nebo 
reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění 
skládek, užívání tohoto prostranství pro reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových 
a televizních děl.3) 

2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají 
veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.4) 

 
Čl. 3 

Veřejné prostranství 
 
Poplatek se platí za užívání veřejných prostranství5) uvedených v příloze této vyhlášky, která 
jsou rozdělena do čtyř kategorií ovlivňujících výši sazby.  

 
1) § 1 písm. c) a § 4 zákona o místních poplatcích  
2) § 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
3) § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
4) § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích 
5) § 34 zákona o obcích („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.“) 



Čl. 4 
Ohlašovací povinnost 

 
1) Poplatník je povinen ohlásit6) správci poplatku užívání veřejného prostranství nejpozději 3 

dny před zahájením užívání veřejného prostranství. Při užívání z důvodu odstraňování 
havárií (zejména inženýrských sítí) je povinen ohlásit vznik poplatkové povinnosti 
nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na 
sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, nebo není možné povinnost splnit z jiného 
závažného důvodu, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující 
pracovní den. 

2) Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích.7) 
3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení8), je poplatník povinen tuto změnu oznámit 

do 15 dnů ode dne, kdy nastala.9) 
 

Čl. 5 
Sazba poplatku 

 
1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den: 

a) za provádění výkopových prací  ............................................................................  6,- Kč 
b) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb  .....................................  10,- Kč   
c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje  ...............................  50,- Kč 
d) za umístění stavebních zařízení: 

i) v podobě nepodchodného lešení  ....................................................................  6,- Kč 
ii) v podobě podchodného lešení  ........................................................................  3,- Kč 
iii) ostatních  .......................................................................................................  10,- Kč  

e) za umístění reklamních zařízení: 
i) typu „A“ ........................................................................................................  20,- Kč 
ii) ostatních  .......................................................................................................  30,- Kč 

f) za umístění zařízení cirkusů  ...............................................................................  10,- Kč 
g) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí  ........................  30,- Kč 
h) za umístění skládek: 

i) stavebního materiálu a topiva (uhlí nebo dřevo)  ..........................................  10,- Kč 
ii) stavebního materiálu pro rekonstrukci a opravu stavby  ...............................  10,- Kč 
iii) ostatních  .......................................................................................................  10,- Kč 

i) za užívání pro reklamní akce  ..............................................................................  10,- Kč  
j) za užívání pro potřeby tvorby filmových a televizních děl  ................................  10,- Kč  

 
6) § 71 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 
7) § 14a odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích: 

„V ohlášení poplatník nebo plátce uvede 
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, 
místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též 
osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, 
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, 
užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou 
činností poplatníka nebo plátce, 
c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti (např. místo, způsob užívání, předpokládanou 
dobu a výměru) 
Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného 
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě 
údajů požadovaných výše i adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.“ 

8) včetně zániku poplatkové povinnosti  
9) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 



 
2) Stanovuje se týdenní paušální částka poplatku za každý i započatý m2: 

a) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje  .................................  200,- Kč 
b) za umístění reklamních zařízení: 

i) typu „A“ ......................................................................................................  150,- Kč 
ii) ostatních  .....................................................................................................  150,- Kč 

3) Stanovuje se měsíční paušální částka poplatku za umístění: 
a) zařízení sloužících pro poskytování prodeje za každý i započatý m2 ...............  300,- Kč 
b) zařízení sloužících pro poskytování služeb (např. předzahrádek): 

i)   do 30 m2  ......................................................................................................  400,- Kč 
ii)  nad 30 m2  ....................................................................................................  800,- Kč 

c) za umístění reklamních zařízení za každý i započatý m2: 
i) typu „A“ ......................................................................................................  200,- Kč 
ii) ostatních  .....................................................................................................  300,- Kč 

4) Stanovuje se roční paušální částka poplatku za umístění reklamních zařízení za každý 
i započatý m2: 
a) typu „A“ .........................................................................................................  1.500,- Kč  
b) ostatních  ........................................................................................................  1.500,- Kč 

5) Sazby stanovené v odst. 1 až 4 tohoto článku vyhlášky platí pro veřejná prostranství 
II. kategorie. Pro veřejná prostranství III. kategorie se sazby snižují o 20 % a IV. kategorie 
o 40 % oproti sazbám stanoveným pro veřejná prostranství II. kategorie. Sazby pro I. 
kategorii jsou totožné se sazbami pro II. kategorii s výjimkou způsobu užívání dle čl. 5 
odst. 1 písm. c) této vyhlášky, pro který je nastavena sazba 100,- Kč za každý i započatý 
m2 užívaného veřejného prostranství. 

 
Čl. 6 

Osvobození od poplatku 
 
1) Důvody osvobození od poplatku stanoví zákon o místních poplatcích.10) 
2) Dále se od poplatku osvobozují poplatníci: 

a) město Litoměřice, 
b) za užívání jakýmkoliv zpoplatněným způsobem, pokud je užívání bezprostředně 

spojeno s kulturní nebo sportovní akcí spolupořádanou s městem Litoměřice, 
c) za umístění skládky stavebního materiálu nebo paliva, pokud takové umístění 

nepřesáhne 24 hodin, 
d) za užívání veřejného prostranství, které není ve vlastnictví města Litoměřice, 
e) za umístění zařízení lunaparků nebo jiných obdobných atrakcí, avšak pouze za užívání 

veřejného prostranství z výměry překračující 150 m2. 
 

Čl. 7 
Splatnost poplatku 

 
1) Poplatek dle čl. 5 odst. 1 vyhlášky je splatný: 

a) nepřesáhne-li užívání do více kalendářních let, nejpozději do 7 dnů od ukončení 
užívání veřejného prostranství, 

b) přesáhne-li užívání do více kalendářních let, příslušná část za každý kalendářní rok 
nejpozději do konce každého příslušného kalendářního roku a v posledním 

 
10) § 4 odst. 1 a 3 zákona o místních poplatcích („Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je 

určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí. Poplatku za užívání veřejného prostranství 
spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené.“) 



kalendářním roce užívání nejpozději do 7 dnů od ukončení užívání veřejného 
prostranství. 

2) Poplatek stanovený týdenní nebo měsíční paušální částkou je splatný do 7 dnů od počátku 
každého týdenního nebo měsíčního poplatkového období. 

3) Poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do 30 dnů od počátku každého 
ročního poplatkového období. 

4) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, 
ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den. 

 
Čl. 8 

Ustanovení závěrečná 
 

1) Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce 
poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.11) 

2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na 
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.12)  

 
Čl. 9 

Zrušovací ustanovení 
 
Zrušují se obecně závazné vyhlášky: 

a) č. 10/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne 4. 8. 2011, 
b) č. 2/2013, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 10/2011, o místním poplatku 

za užívání veřejného prostranství, ze dne 31. 1. 2013. 
 

Čl. 10 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
 

 
 
 
 
 
 

………………………………. ………………………………. 
Mgr. Karel Krejza 

1. místostarosta 
Mgr. Ladislav Chlupáč 

starosta 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:                    2016 
 
Sejmuto z úřední desky dne:                     2016  
 

 
11) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
12) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 



Příloha obecně závazné vyhlášky č. 2/2016, o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství 
 
Zoplatněná veřejná prostranství dle čl. 3 vyhlášky: 
 
Ulice, chodníky, náměstí, tržiště, veřejná zeleň a parky nacházející se na následujících ulicích: 
 
Lokalita I. kategorie: 
 
Mírové náměstí 

 
Lokalita II. kategorie: 
 
5. května 
Dlouhá  

Kapucínské náměstí 
Lidická 

Michalská 
Novobranská 

 
Lokalita III. kategorie: 
 
Anenská 
České armády 
Českolipská 
Dlažební 
Dominikánská 
Jezuitská 
Klášterní 
Kořenského 
Komenského 
Kostelní náměstí 
Krajská 
Máchovy schody 

Masarykova 
Mrázova 
Mostecká 
Na Kocandě 
Na Valech 
Okružní 
Ostrovní 
Osvobození 
Palachova 
Palackého 
Pekařská 
Pokratická 

Sokolovská 
Sovova 
Teplická 
Tyršovo náměstí 
U Lávky 
Vavřinecká 
Velká Dominikánská 
Velká Krajská 
Vrchlického 
Wintrova 
Zítkova 

 
 
Lokalita IV. kategorie: 
 

28. října  
A. Muchy 
Akátová 
Alšova 
Ankertova 
B. Němcové 
Baarova 
Bezručova 
Bojská 
Borůvková 
Bratří Mrštíků 
Brožíkova 
Březinova cesta 
Bří Čapků 
Čechova  
Čelakovského 
Daliborova 
Dalimilova 

Dobrovského 
Dolní Rybářská 
Dominikánské náměstí 
Dómská 
Dómské náměstí 
Družba 
Družstevní 
Dukelská 
Dvořákova 
Dykova  
E. Krásnohorské 
Eliášova 
Erbenova 
Fillova 
Fügnerova 
Halasova 
Hálkova 
Havlíčkova 

Heydukova 
Horní Dubina 
Horní Rybářská 
Horova 
Hrubínova 
Hrušková 
Husova 
Hynaisova 
Chelčického  
Jabloňová  
Janáčkova 
Jarní  
Jarošova 
Jasmínová 
Jiráskovy sady 
Jiřího z Poděbrad  
Jungmannova 
K Interně 



K Radobýlu 
K Výtopně 
Karoliny Světlé 
Kardinála Trochty 
Kamýcká 
Kapucínská 
Karla IV. 
Kollárova 
Kosmonautů 
Kozinova 
Krátká 
Krupka 
Křepkova 
Křižíkova 
Křížová 
Kubelíkova 
Kubínova 
Květinová 
Labská 
Ladova 
Liberecká 
Lipová 
Liškova 
Lodní náměstí 
Marie Majerové 
Marie Pomocné 
Macharova 
Máchova 
Malinová 
Mánesova 
Mariánská 
Meruňková 
Mezibraní 
Michalovická 
Miřejovická 
Mládežnická 
Mlékojedská 
Mlýnská  
Na Mýtě  
Na Vinici  
Na Vyhlídce Školní 
Na Výsluní Škrétova 

Nádražní  
Navrátilova  
Nemocniční  
Nerudova  
Neumanova  
Nezvalova  
Odboje 
Opuková  
Plešivecká  
Pobřežní  
Pod Strání  
Pod Vinicí  
Polní  
Požární  
Pražská  
Purkyňova  
Raisova  
Resslova  
Revoluční  
Rooseveltova  
Růžovka  
Rybářské náměstí  
Sadová  
Samo Tomáška  
Sámova  
Seifertova  
Skalická  
Sládkova  
Slavíčkova  
Sluneční  
Smetanova  
Sokolská  
Spojovací  
Stará Mostecká  
Stavbařů  
Stránského  
Svatojiřská  
Svatováclavská  
Svojsíkova  
Šafaříkova  
Šaldova  
Šeříková 

Škroupova 
Špálova 
Štursova 
Švabinského 
Švermova 
Tolstého 
Topolčianská 
Třebízského 
Turgeněvova 
Turistická cesta 
Tylova 
Tyršův most 
U Kapličky 
U Katovny 
U Medulánky 
U Potoka 
U Pramene 
U Stadionu 
U Statku 
U Studně 
U Školy 
U Trati 
V Zahradách 
Václavské náměstí 
Vančurova 
Veitova 
Velká Mlýnská 
Višňová 
Vodní 
Vojtěšská 
Vojtěšské náměstí 
Votočkova 
Werichova  
Wolkerova 
Zahradnická 
Zelená 
Zelenkova 
Žalhostická 
Želetická 
Žernosecká 
Žitenická 
Žižkova 
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Podkladový materiál pro 7. jednání ZM dne 9. 12. 2021

Číslo bodu: 30
Název bodu: Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za rok 2021
Zodpovídá: Mgr. Jiří Adámek
Zpracoval/a/i: Eva Chrudimská
Převzal/a/i od: Mgr. Jiří Adámek

Důvodová zpráva:

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za rok 2021

Kontrolní výbor na základě usnesení č. 14/1/2021 - Plán činnosti Kontrolního výboru při ZM
Litoměřice na rok 2021 a na základě § 119 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb. Zákona o obcích provedl,
resp. provede následující, níže uvedené kontroly, jejichž podrobný popis je uveden v zápisech
Kontrolního výboru, které jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách města.

a) Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce

Kontrolní výbor zkontroloval plnění usnesení ZM (řádných i mimořádných) ze dne 3. 12. 2020,
4. 2. 2021, 22. 4. 2021, 22. 6. 2021, 8. 7. 2021, 16. 9. 2021.
Kontrolní výbor zkontroloval plnění usnesení RM (řádných i mimořádných) ze dne 2.11.2020,
16. 11. 2020, 3. 12. 2020, 14. 12. 2020, 11. 1. 2021, 25. 1. 2021, 28. 1. 2021, 8. 2. 2021, 22. 2.
2021, 15. 3. 2021, 29. 3. 2021, 12. 4. 2021, 26. 4. 2021, 10. 5. 2021, 24. 5. 2021, 7. 6. 2021,
21. 6.2021, 22. 6. 2021, 28. 6.2021, 19. 7. 2021, 2. 8. 2021, 23. 8. 2021, 6. 9. 2021, 20. 9.
2021, 4. 10. 2021, 18. 10. 2021.
Při kontrole usnesení RM viz výše, shledali členové kontrolního výboru jedno porušení
předpisů a sice v usnesení z 20. jednání RM ze dne 20. 9. 2021 v bodě 467/20/2021 viz Zápis z
jednání výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice ze dne 15. 11. 2021.

b) Členové Kontrolního výboru se účastnili výběrových řízeních vyhlášených městem, dle požadavků
Rady města viz zápisy z jednání KV.

Návrh Usnesení:

usnesení č. ../7/2021

ZM bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2021.

Příloha č. 1: Zprava_KV_cinnost_2021.pdf

V Litoměřicích 02.12.2021

Předkládá: Mgr. Jiří Adámek



  

 

 

Kontrolní výbor 
při Zastupitelstvu města  
Litoměřice 

 

Město Litoměřice 
Mírové náměstí 15/7  
412 01 Litoměřice 

podatelna@litomerice.cz 
ID datové schránky: tpebfnu 
www.litomerice.cz 

T: 416 916 111 
IČO: 263958, DIČ: CZ00263958 
Č. účtu: 19-1524471/0100 

 

Návrh na usnesení: 

ZM bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti KV za rok 2021. 

 

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za rok 2021 

 

 

Kontrolní výbor na základě usnesení č. 14/1/2021 - Plán činnosti Kontrolního výboru 

při ZM Litoměřice na rok 2021 a na základě § 119 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb. 

Zákona o obcích provedl, resp. provede následující, níže uvedené kontroly, jejichž 

podrobný popis je uveden v zápisech Kontrolního výboru, které jsou pravidelně 

zveřejňovány na webových stránkách města. 

a) Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce 

• Kontrolní výbor zkontroloval plnění usnesení ZM (řádných i 

mimořádných) ze dne 3. 12. 2020, 4. 2. 2021, 22. 4. 2021, 22. 6. 2021, 

8. 7. 2021, 16.9. 2021. 

• Kontrolní výbor zkontroloval plnění usnesení RM (řádných i 

mimořádných) ze dne 2.11.2020, 16. 11. 2020, 3. 12. 2020, 

14. 12. 2020, 11. 1. 2021, 25. 1. 2021, 28. 1. 2021, 8. 2. 2021, 

22. 2. 2021, 15. 3. 2021, 29. 3. 2021, 12. 4. 2021, 26. 4. 2021, 

10. 5. 2021, 24. 5. 2021, 7. 6. 2021, 21. 6.2021, 22. 6. 2021, 

28. 6.2021, 19. 7. 2021, 2. 8. 2021, 23. 8. 2021, 6. 9. 2021, 20. 9. 2021, 

4. 10. 2021, 18. 10. 2021. 

• Při kontrole usnesení RM viz výše, shledali členové kontrolního výboru 

jedno porušení předpisů a sice v usnesení z 20. jednání RM ze dne 

20. 9. 2021 v bodě 467/20/2021 viz Zápis z jednání výboru při 

Zastupitelstvu města Litoměřice ze dne 15. 11. 2021. 

mailto:podatelna@litomerice.cz
http://www.litomerice.cz/


  

 

 

Kontrolní výbor 
při Zastupitelstvu města  
Litoměřice 

 

Město Litoměřice 
Mírové náměstí 15/7  
412 01 Litoměřice 

podatelna@litomerice.cz 
ID datové schránky: tpebfnu 
www.litomerice.cz 

T: 416 916 111 
IČO: 263958, DIČ: CZ00263958 
Č. účtu: 19-1524471/0100 

 

b) Členové Kontrolního výboru se účastnili výběrových řízeních vyhlášených 

městem, dle požadavků Rady města viz zápisy z jednání KV. 

 

 

 

mailto:podatelna@litomerice.cz
http://www.litomerice.cz/


1/2

Podkladový materiál pro 7. jednání ZM dne 9. 12. 2021

Číslo bodu: 31
Název bodu: Záměr směny pozemků v k.ú. Pokratice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: Pan Txxxxx Čxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice
Odůvodnění: Žadatel vlastní pozemky parc.č. 17/1 a 17/2 v k.ú. Pokratice. Při přípravě studie
výstavby a realizace RD byly zjištěny nesrovnalosti s užíváním částí pozemků (připlocení). Dle
přiložené situace se na části pozemku ve vlastnictví žadatele označené žlutě o výměře cca 30 m2
nachází komunikace a chodník v ul. Pod Vinicí. Zeleně je označena část pozemku parc. č. 53/15 ve
vlastnictví města požadovaná žadatelem.  
Stanovisko OÚRM: Odbor územního rozvoje se směnou pozemků souhlasí za podmínky, že
předmětem směny v případě pozemku parc. č. 53/15 v k.ú. Pokratice (vlastník město) nebude část
pod komunikací a chodníkem a dále za podmínky, že realizované oplocení by v takovém případě mělo
vycházet z charakteru již realizovaného oplocení u jižně navazujících objektů.
Bylo projednáno v MK dne 2.6.2021. MK požádala tento bod odložit za účelem místního šetření a
projednání záměru žadatele.
Místní šetření dne 21.7.2021: Žadatel uvedl důvody jeho požadavku (pozemek není sekaný a je stále
znečišťovaný). Žadatel byl informován, že s ohledem na dopravní značení bude v MK řešena i
možnost prodeje-směny pouze po délce pozemku parc. č. 17/1. Žadatel preferuje možnost nákupu
pozemku po hranu obrubníku, ale po konzultaci s hlavním technikem společnosti ČEZ, se může
vystavit podezdívka plotu i 30-50 cm od obrubníku.

Bylo provedeno geodetické zaměření skutečných hranic v terénu:
ve vlastnictví žadatele je 34 m2 (část komunikace a chodníku),
ve vlastnictví města (připloceno žadatelem) je 38 m2.

Projednáno v MK dne 25.8.2021 Hlasováním: pro: 5       proti: 0    zdržel se: 0
Po projednání všech možností MK zvolila záměr směny pozemků v k.ú. Pokratice a to část pozemku
parc. č. 53/15 (přesná výměra bude určená dle GP, cca 0,50 m od stávajícího obrubníku) z vlastnictví
města za část pozemku parc. č. 17/2 o výměře cca 34 m2.

 

Návrh Usnesení:

usnesení č. ../7/2021

ZM schvaluje adresný záměr směny pozemků v k.ú. Pokratice, a to část pozemku parc.č. 53/15
(přesná výměra bude určená dle GP, cca 0,50 m od stávajícího obrubníku) z vlastnictví města do
vlastnictví pana Txxxxxx Čxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice, za část
pozemku parc.č. 17/2 o výměře cca 34 m2 z vlastnictví pana Txxxxxx Čxxxxxxxx do vlastnictví města,
s tím, že pan Čxxxxxxxdoplatí městu Litoměřice rozdíl ceny směňovaného pozemku dle znaleckého
posudku.
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Příloha č. 1: 17_1_smena.pdf

V Litoměřicích 02.12.2021

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba
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Podkladový materiál pro 7. jednání ZM dne 9. 12. 2021

Číslo bodu: 32
Název bodu: Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2653/2 v k.ú. Litoměřice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: Ing. Jxxxxxxx Mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice
Odůvodnění: Žadatel odkoupil bývalý objekt čerpací stanice parc.č. 2652/1 a pozemek parc.č.
2653/14 v k.ú. Litoměřice. Má zájem vytvořit zařízení pro rozvoj a podporu cestovního ruchu, a to
nejen pro cyklisty (zvažované varianty jsou: stánek pro cyklisty s veřejným WC, sprchou, mytí kol,
pořádání kulturních akcí, expozice k továrně Richard). Neuvažuje o oplocení, pouze vyčištění od
náletových dřevin.
Stanovisko OÚRM: K pozemku parc. č. 2653/2 v k.ú. Litoměřice lze sdělit, že dle platné územně
plánovací dokumentace, kterou je Územní plán Litoměřice ve znění po změně č.2 je pozemek
zahrnutý do nezastavěného území, konkrétně do ploch s rozdílným způsobem využití označených
jako S.pv  - plochy smíšené nezastavěného území s preferencí funkce přírodní a vodohospodářské a
není dotčený návrhem veřejně prospěšné stavby, či veřejně prospěšného opatření. Ke zvážení je, zda
netrvat na prodeji celého pozemku parc. č. 2653/2.
Parc.č. 2653/2 o výměře 203 m2 (zahrada), nutný GP požadovaná část je cca 29 m2.
Záměr prodeje části pozemku
Projednáno v MK 24.11.21 Hlasováním       pro: 7  proti: 0        zdržel se: 0
Záměr prodeje celého pozemku
Projednáno v MK 24.11.21 Hlasováním       pro: 7  proti: 0        zdržel se: 0
MK doporučuje možný prodej dle uvážení žadatele.
Na základě oznámení žadatel z finančních důvodů upřednostňuje nákup části pozemku. Lze prodat,
navazující pozemek parc.č. 2651 je v majetku města s možným přístupem.

 

Návrh Usnesení:

usnesení č. ../7/2021

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 2653/2 o výměře cca 29 m2 v k.ú. Litoměřice
(nutný GP).

Příloha č. 1: 2653_2.pdf

V Litoměřicích 02.12.2021

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba
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Podkladový materiál pro 7. jednání ZM dne 9. 12. 2021

Číslo bodu: 33
Název bodu: Záměr prodeje pozemku parc.č. 5172/8 v k.ú. Litoměřice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: Bc. JxxxxSxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice
Odůvodnění: Žadatel má zájem o odkoupení pozemku za účelem zřízení zahrady.
Stanovisko OSNMM: Žádaný pozemek je dlouhodobě pronajímán k zemědělským účelům (spásání).
Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je Územní plán Litoměřice ve
znění po změně č.2, je pozemek parc. č. 5172/8 v k.ú. Litoměřice zahrnut do nezastavěného území,
konkrétně do ploch s rozdílným způsobem využití označených jako S.pzo - plochy smíšené
nezastavěného území s preferencí způsobu využití přírodního (např. prvky územního systému
ekologické stability), zemědělského a ochranné zóny (– prostor mezi různými druhy funkčního využití
(např. izolační prostor mezi obytnými a intenzivně zemědělsky využívanými plochami). Pozemek není
z hlediska koncepce stanovené v platné územně plánovací dokumentaci dotčen záměrem veřejně
prospěšné stavby nebo veřejně prospěšného opatření. Z tohoto hlediska není k prodeji připomínek
bez možnosti oplocení a zlegalizování stavby.
Projednáno v MK 24.11.21 Hlasováním pro: 0              proti: 6             zdržel se:  1
MK nedoporučuje záměr prodeje

Návrh Usnesení:

usnesení č. ../7/2021

ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 5172/8 o výměře 277 m2 (ostatní plocha) v k.ú.
Litoměřice

Příloha č. 1: 5172.pdf

V Litoměřicích 02.12.2021

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba
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Podkladový materiál pro 7. jednání ZM dne 9. 12. 2021

Číslo bodu: 34

Název bodu:
Adresný záměr směny pozemků: parc.č. 691/2 a část parc.č.
723/1 v k.ú. Pokratice za pozemky v areálu bývalých TSM
Litoměřice u vodního cvičiště v k.ú. Litoměřice

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

Důvodová zpráva:

Žadatel: pan Pxxx Sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kamýk
Odůvodnění: OŽP plánuje rekonstrukci Pokratického rybníka, žadatel souhlasí s prodejem pozemku
parc.č. 691/2 o výměře 2639 m2 (trvalý travní porost) v k.ú. Pokratice s tím, že má zájem o
odkoupení pozemků v k.ú. Litoměřice, u Labe, kde má betonárku. Z důvodů toho, že na pozemku
parc.č. 4709/13 se nachází využívaný zdroj vody pro TSM, který má město i dále užívat, je nutné
zřízení VCB právo chůze a jízdy na celý pozemek.
Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace jsou pozemky parc. č. 4724/3,
4709/16, 4709/18, 4709/19, 4709/13, 4724/4, 4709/3, 4724/2, 4733/2, 4709/4, 4724/5, 4726, 4733/3
vše v k.ú. Litoměřice zahrnuty do zastavěného území, konkrétně do ploch označených jako TO –
technické služby a zabezpečení a VP - průmyslová výroba a sklady. Pozemky nejsou z hlediska
koncepce platné územně plánovací dokumentace dotčeny veřejně prospěšnou stavbou, nebo veřejně
prospěšným opatřením. Celé území je vymezeno jako lokalita 59 – Technické služby, což je plocha
přestavby, území je dle koncepce platné územně plánovací dokumentace výhledově určeno k
revitalizaci přírodního charakteru nábřeží s relaxačním využitím sídelní zeleně. Nadřazená územně
plánovací dokumentace, kterou jsou Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje stanovují úkol
vymezit v případě tratě č. 072 koridor označený jako C-E61 v šířce 60 m. Tento koridor je vymezován
z důvodu plánované optimalizace trati. Jeho vymezení je předmětem pořizované změny č. 3 územního
plánu, dotčených pozemků se však dotkne minimálně pouze v severní části, viz příloha. V případě
provedení směny pozemků nebude předmětem směny západní část areálu technických služeb
z důvodu uvažovaného záměru realizace stání pro autobusy.
Na základě projednání OŽP požaduje i část sousedního pozemku parc.č. 723/1 cca 900 m2, který se
užívá, jako příjezdová polní cesta.
Projednáno v MK 24.11.21 Hlasováním pro: 6              proti: 0             zdržel se: 2
MK doporučuje směnu pozemků včetně žádané cesty.

Návrh Usnesení:

usnesení č. ../7/2021

ZM schvaluje záměr adresné směny pozemků parc.č. 691/2 a část parc.č. 723/1 cca 900 m2, orná
půda, (nutný GP), vše v k.ú. Pokratice ve vlastnictví pana Pxxxx Sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kamýk xxxxxxxxx, za pozemky včetně staveb ve vlastnictví města Litoměřice: parc.č. 4724/3,
4709/13, 4709/16, 4709/18, 4709/19, část 4724/4, 4709/3, 4724/2, 4733/3, 4733/2, 4726, 4709/4 a
4724/5 vše v k.ú. Litoměřice (nutný GP), se zřízením věcného břemene – práva chůze a jízdy a
užívání zdroje labské vody k tíži pozemku parc.č. 4709/13 ve prospěch města Litoměřice a s
doplatkem rozdílu ceny pro město Litoměřice.
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Příloha č. 1: 691_2.pdf
Příloha č. 2: smena_TSM.pdf

V Litoměřicích 02.12.2021

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba





 

Seznam žádaných pozemků 

Parc. číslo Název druhu pozemku Číslo LV  Výměra 
 

4724/3 zastavěná plocha  č.p.2217   1     639 
 

4709/16 ostatní plocha 1 53 
 

4709/18 ostatní plocha 1 120 
 

4709/19 ostatní plocha 1 165 
 

4709/13 ostatní plocha 1 1351 
 

4724/4 ostatní plocha 1 část 5886 
 

4709/3 ostatní plocha 1 275 stavba 

4724/2 ostatní plocha 1 6293 
 

4733/2 zastavěná plocha 1 468 
 

4709/4 ostatní plocha 1 74 stavba 

4724/5 ostatní plocha 1 26 
 

4726 ostatní plocha 1 318 
 

4733/3 ostatní plocha 1 45 
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Podkladový materiál pro 7. jednání ZM dne 9. 12. 2021

Číslo bodu: 35
Název bodu: Adresný záměr směny pozemků vše v k.ú. Litoměřice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: Ministerstvo obrany ČR – Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, IČO: 60162694,
Hradební 772, Praha
Odůvodnění: Ministerstvo obrany plánuje majetkoprávně uspořádat pozemky příjezdové komunikace
v areálu k vodnímu cvičišti Labe pro další případné úpravy. Z tohoto důvodu byl vypracovaný GP č.
4999-64/2021 na oddělení pozemků, kde se nachází komunikace (parc.č. 4734/2 o výměře 699 m2,
4731/4 o výměře 69 m2). GP není zapsaný v katastru nemovitostí.
Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace jsou uvedené pozemky zahrnuty do
ploch označených jako SM – smíšené využití území městského typu a TO – technické služby a
zabezpečení. Celé území je vymezeno jako lokalita 59 – Technické služby, což je plocha přestavby,
území je dle koncepce platné územně plánovací dokumentace výhledově určeno k revitalizaci
přírodního charakteru nábřeží s relaxačním využitím sídelní zeleně. Pozemky nejsou dotčeny žádnou
veřejně prospěšnou stavbou či veřejným prospěšným opatřením. Dopravní infrastruktura je dle
platné územně plánovací dokumentace v plochách SM i VP přípustným využitím. 
Stanovisko OSNMM: Komunikaci – účelovou cestu využívají i jiní vlastníci, proto doporučujeme zřídit
VCB právo chůze a jízdy pro vlastníky sousedních nemovitostí a s ohledem na užívání zdroje vody pro
TSM, který se nachází na pozemku parc.č. 4709/13 i VCB pro město Litoměřice. 
Projednáno v MK 24.11.21 Hlasováním pro: 7              proti: 0             zdržel se: 0
MK doporučuje směnu pozemků.

 

Návrh Usnesení:

usnesení č. ../7/2021

ZM schvaluje adresný záměr směny pozemků parc.č. 4737 a 4736/2 (dle GP) v k.ú. Litoměřice, ve
vlastnictví ČR - Ministerstvo obrany ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební
772, Praha, IČO: 60162694, za pozemky parc.č. 4734/2 a 4731/4 (dle GP) a parc.č. 4709/9 v k.ú.
Litoměřice ve vlastnictví města Litoměřice, s tím, že převáděné pozemky ve vlastnictví města
Litoměřice budou zatíženy věcným břemenem - právem chůze a jízdy ve prospěch města Litoměřice
a pana Pxxxx Sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a s doplatkem rozdílu ceny pro
město Litoměřice.
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Příloha č. 1: MO.pdf

V Litoměřicích 02.12.2021

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba
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Podkladový materiál pro 7. jednání ZM dne 9. 12. 2021

Číslo bodu: 36

Název bodu: Záměr prodeje pozemku parc. č. 1755/8 včetně stavby v k.ú.
Litoměřice

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

Důvodová zpráva:

Žadatel: pan Zxxxxx Lxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx412 01 Litoměřice

Pozemek parc. č. 1755/8 o výměře 126 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez
č.p. jiná stavba v k.ú. Litoměřice chce žadatel přestavět na dobíjecí stanice pro elektromobily.

Stanovisko OÚRM: dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je Územní plán Litoměřice ve
znění po změně č.2 (dále „ÚP“) je uvedený pozemek zahrnut do zastavěného území, konkrétně do
ploch s rozdílným způsobem využití označených jako SM - smíšené využití území městského typu.
Samotný záměr realizace dobíjecí stanice pro elektromobily není v rozporu s možnosti využití ploch
SM. Nicméně pokud je v současné době objekt využíván jako archiv OŽP a sklad materiálu pro volby
tak nelze prodej pozemku/objektu doporučit.

Stanovisko OŽP: s prodejem pozemku p.č. 1755/8 nesouhlasí, neboť prostory jsou z části užívány
jako archiv Odboru životního prostředí.

Projednáno v komisi majetkové vč. agendy likvidační (dále MK) dne 24.11.2021. MK nedoporučila
záměr prodeje.

Stanovisko OSNMM: ztotožňuje se s doporučením MK. Část budovy využívá Odbor životního
prostředí jako archiv, druhou část využívá Správní odbor pro uložení volebních uren a materiálu.

Nemá dopad do rozpočtu města.

Návrh Usnesení:

usnesení č. ../7/2021

ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 1755/8 o výměře 126 m2, zastavěná plocha
a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p. jiná stavba v k.ú. Litoměřice.

Příloha č. 1: 1755_8.pdf

V Litoměřicích 02.12.2021

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba



pozemek parc. č. 1755/8 v k.ú. Litoměřice 
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Podkladový materiál pro 7. jednání ZM dne 9. 12. 2021

Číslo bodu: 37

Název bodu: Záměr prodeje části pozemku parc. č. 55/1 včetně části stavby
č.p. 282 v k.ú. Litoměřice

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

Důvodová zpráva:

Žadatel: Pivovar Litoměřice s.r.o., Tyršovo náměstí 282/1, 412 01 Litoměřice, IČO: 07084188

Město Litoměřice je vlastníkem pozemku parc. č. 55/1 o výměře 1120 m2, zastavěná plocha a
nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 282, způsob využití výroba, v k.ú. Litoměřice. Jedná se o
budovu v areálu bývalého pivovaru. Žadatel požádal o odkoupení části budovy, v žádosti uvádí, že
pro rozvoj podnikatelského záměru na zachování výroby piva je třeba přizpůsobit další prostory pro
prodej a skladování piva a také pro publicitu (společný projekt s Městem Litoměřice – muzeum piva).

Uvedená část objektu o výměře cca 183 m2 je dlouhodobě pronajímána a to od 1.1.2009 na dobu
neurčitou panu V.H., IČO: 40205380, se sídlem Pod Strání 251/9, Pokratice, Litoměřice.

Stanovisko OÚRM: areál původního pivovaru se nachází v centru sídla Litoměřice ve vyhlášené
městské památkové rezervaci Litoměřice. Platná územně plánovací dokumentace, kterou je Územní
plán Litoměřice ve znění po změně č.2, v rámci koncepce rozvoje území zahrnula do lokality 100,
kterou je vymezena zmíněná městská památková rezervace a zároveň je celá tato část bývalého
pivovaru ohraničená ulicemi Lidická , Krajská a Tyršovým náměstím zahrnuta do ploch s rozdílným
způsobem využití označených jako SC.2 - smíšené využití centra města II. Stanoven je tak směr
transformace tohoto areálu, který by již neměl být čistě výrobní, či spjatý s jedním provozem, ale měl
by mít využití smíšené.  Platná územně plánovací dokumentace podmiňuje rozhodování o změnách
v lokalitě 100 pořízením územní studie. V roce 2019 byla pořízena studie veřejného prostranství pro
území městské památkové rezervace a území kontextem navazující. I v rámci této studie je výše
specifikované území areálu bývalého pivovaru označeno jako plochy k revitalizaci a rovněž je
naznačeno otevření vnitrobloku areálu veřejnosti a je tedy navrhován vznik nového veřejného
prostranství, jehož podobu budou utvářet zejména objekty bývalého pivovaru. Při
rekonstrukci/revitalizaci stávajících objektů, či při realizaci objektů nových, je tak nutné vycházet
z předpokladu, že toto území má potenciál kvalitního veřejného prostranství v rámci centra města
s odkazem na dřívější výrobu piva, která je opět v menší míře v souladu s možnostmi využití území
dle platné územně plánovací dokumentace realizována v objektu označeném jako „budova B“. Město
Litoměřice s ohledem na zamýšlenou revitalizaci areálu řeší jednotlivé záměry s pomocí dostupných
dotačních titulů. Takto tomu je i v případě objektu označeného jako „budova B“, jehož regenerace za
účelem podnikatelského využití bude financována za pomocí dotačního programu 122D21 –
Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů. Z tohoto důvodu je nutné, aby celý objekt byl
nadále ve vlastnictví města a nebyl po částech rozprodáván. I s ohledem na výše uvedené je důležité,
aby jednotlivé záměry v území byly koordinovány v souladu s územně plánovacími dokumentacemi a
územně plánovacími podklady vydanými a pořízenými Městem Litoměřice, které bude tuto koncepci
ideálně naplňovat i z pozice vlastníka objektů a ploch v areálu. Z těchto důvodů nesouhlasíme
s prodejem části nemovitosti č.p. 282 na pozemku parc. č. 55/1 v k.ú. Litoměřice.

Projednáno v komisi majetkové vč. agendy likvidační (dále MK) dne 24.11.2021. MK nedoporučila
záměr prodeje.
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Stanovisko OSNMM: ztotožňuje se s doporučením MK a stanoviskem OÚRM. Uvedená část objektu
je dlouhodobě pronajímána.

Nemá dopad do rozpočtu města.

Návrh Usnesení:

usnesení č. ../7/2021

ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 55/1 o výměře cca 720 m2, zastavěná plocha
a nádvoří, jehož součástí je část stavby č.p. 282, v k.ú. Litoměřice (nutný GP).

Příloha č. 1: 55_1.pdf

V Litoměřicích 02.12.2021

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba



část pozemku parc. č. 55/1 v k.ú. Litoměřice, součástí stavba č. p. 282 
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Podkladový materiál pro 7. jednání ZM dne 9. 12. 2021

Číslo bodu: 38

Název bodu: Záměr prodeje klasické hrobky na Městském hřbitově v
Litoměřicích

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

Důvodová zpráva:

Žadatel: Pan Lxxxxxxx Sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice
Odůvodnění: ZM dne 6.3.2008 schválilo zásady pro prodej opuštěných a neudržovaných náhrobků
a pomníků (hrobová zařízení – movité věci) a hrobek (hřbitovní stavby – nemovité věci), které se
z důvodu opuštění jejich vlastníky staly vlastnictvím města.
Stanovisko OSNMM: Projednáno se správcem městského hřbitova – jedná se o nemovitou věc, která
se nezapisuje do katastru nemovitostí, je určená k uložení lidských pozůstatků v rakvi nebo urně.
Dle nové metodiky ekonomického odboru je příjem za hrobku nutné zaúčtovat s aktuálním DPH (21
%). Jedná se o klasickou hrobku v sektoru III.C s evidenčním číslem 5.
Projednáno v MK 24.11.21 Hlasováním pro: 7              proti: 0              zdržel se: 0
MK doporučuje prodej.

Návrh Usnesení:

usnesení č. ../7/2021

ZM schvaluje záměr prodeje hřbitovní stavby – hrobky v sektoru III.C, s evidenčním číslem 5, na
Městském hřbitově v Litoměřicích.

V Litoměřicích 02.12.2021

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba
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Podkladový materiál pro 7. jednání ZM dne 9. 12. 2021

Číslo bodu: 39
Název bodu: Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: Správní odbor
Odůvodnění: Na základě požadavků odborů MěÚ a odborných posudků byl zpracován seznam
rozbitého, neopravitelného, nepoužitelného a opotřebovaného majetku. Seznam vyřazených položek,
byl projednán na majetkové komisi vč. agendy likvidační dne 24.11.2021, která doporučila odpis a
vyřazení uvedených položek.

Likvidace vyřazeného majetku bude doložena protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady o
provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky.

Návrh Usnesení:

usnesení č. ../7/2021

ZM schvaluje na návrh majetkové komise vč. agendy likvidační dle zápisu z jednání ze dne
24.11.2021 (zápis č. 1-7) odpis a vyřazení uvedených položek z účetní evidence (viz příloha orig.
zápisu).

 

Příloha č. 1: zapis_vyrazeni_majetku.pdf

V Litoměřicích 02.12.2021

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba



 
 
 

 

Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

(komise majetková vč. agendy likvidační) 

 

konané dne 24.11.2021, v budově Městského úřadu Litoměřice, kancelář odboru správy nemovitého 
majetku města, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice 

 

Přítomni: 

 MUDr. Ondřej Štěrba 
 Mgr. Václav Härting 
 Josef Kalina ml.  
 Ing. Zdeněk Černý 
 Roman Kozák 
 Ing. Zdeněk Bezděka 
 Ing. Luboš Janoušek 

     
Omluven:     

 František Kadeřábek 
     
Jednání řídil: MUDr. Ondřej Štěrba 
 
Zapisovatelka: Lenka Jindřichová 

 

Program: 

10. Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace 
 
Zápis č. 1 Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci /sbor dobrovolných hasičů 
zdravotnictví 
Účet                                   druh                                                 org.                          částka 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
02805              radiostanice    2300    62 946,00 
90201   mikrofon                2300           5 880,00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem:           68 826,00 
 
Vyřadit z důvodu nerentabilní opravy, opotřebení a stáří majetku, posouzení stavu viz přílohy orig. zápisu. 
Hlasováním         pro:   6                proti:  0                  zdržel se: 1 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
Zápis č. 2 Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / OSVaZ 
Účet                                   druh                                                org.                       částka 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
01800   SW    6300            16 282,00 
02804   tiskárny, NTB   6300            42 653,00 
02805   telefon Samsung  6300            24 490,00 
02808   fotoaparát Canon  6300            11 239,00 
90201   spisovka R   6300   1 277,00  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem:                  95 941,00 
Vyřadit z důvodu nerentabilní opravy, opotřebení a stáří majetku, posouzení stavu viz přílohy orig. zápisu. 



Hlasováním         pro: 6                 proti:  0                  zdržel se: 1 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
Zápis č. 3 Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci /odbor komunikace 
Účet                                   druh                                                 org.                            částka 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
02805  telefon mobilní iPhone                    2200    14 599,00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem:                       14 599,00 
Vyřadit z důvodu nerentabilní opravy, opotřebení a stáří majetku, posouzení stavu viz přílohy orig. zápisu. 
Hlasováním         pro:    6               proti:  0                  zdržel se: 1 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
     
Zápis č. 4 Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / OSNMM 
Účet                                   druh                                                 org.                       částka 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
02804   monitor , PC   4100        74 681,20 
90201   monitor LCD   4100          2 301,00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem:              76 982,20 
Vyřadit z důvodu nerentabilní opravy, opotřebení a stáří majetku, posouzení stavu viz přílohy orig. zápisu. 
Hlasováním         pro:  6                 proti:   0                 zdržel se: 1 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
Zápis č. 5 Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / OSVaZ 
Účet                                   druh                                                 org.                       částka 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
02800              stůl na stolní tenis   6015          5 690,00 
02805   alarmy pro důchodce  6015        58 425,00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem:                  64 115,00 
Vyřadit z důvodu nerentabilní opravy, opotřebení a stáří majetku, posouzení stavu viz přílohy orig. zápisu. 
Hlasováním         pro:  6                 proti:   0                 zdržel se: 1 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
Zápis č. 6 Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / správní odbor 
Účet                                   druh                                                 org.                    částka 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
02803  kopírka Gestetner   2000     24 966,00 
02804  tiskárny, NTB,PC   2000   383 876,00 
02805  mobilní telefon Huawei               2000     10 989,00 
02807  nábytek                 2000       9 592,00 
02808  fotoaparát Nikon   2000     10 069,00 
02815  lednice Samsung   2000       6 025,00 
90201  křesla, lednice, židle   2000     40 962,00 
  tukoměr 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem:         486 479,00 
Vyřadit z důvodu nerentabilní opravy, opotřebení a stáří majetku, posouzení stavu viz přílohy orig. zápisu. 
Hlasováním         pro: 6                 proti:   0                 zdržel se: 1 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
Zápis č. 7 Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / OSVaZ 
Účet   druh    org.     částka 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
02805  telefon mobilní   6018        9 026,00 
02815  svářečka, čistič   6018              25 670,00 
90201  vysavač, kamera  6018                6 872,00  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem:                   41 568,00  



Vyřadit z důvodu nerentabilní opravy, opotřebení a stáří majetku, posouzení stavu viz přílohy orig. zápisu. 
Hlasováním         pro:  6                proti:   0                 zdržel se: 1 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 
 
 
 
Členové komise s návrhy na vyřazení majetku, uvedeného pod čísly návrhů č.1-7 na základě žádostí od 
vedoucích odborů, pověřených pracovníků a odborných posudků souhlasí a doporučují vyřazení tohoto 
majetku z účetní evidence. Návrhy na vyřazení majetku budou projednány v ZM dne 9.12.2021. 
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady o 
provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky.                                               
                                    
 
 
 
 
 
Za komisi: 
 
MUDr. Ondřej Štěrba  ………………………..……. 
 
Ing. Zdeněk Bezděka  ……… ……………………  
 
Mgr. Václav Härting  ………………………..……. 
 
Roman Kozák   ……… …...……………… 
 
Ing. Luboš Janoušek  ………………….…..……. 
 
Josef Kalina ml.   …………………………….    
 
František Kadeřábek  ………omluven…………… 
 
Ing. Zdeněk Černý  ………………………..…….. 
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Podkladový materiál pro 7. jednání ZM dne 9. 12. 2021

Číslo bodu: 40
Název bodu: Prodej pozemku parc.č. 828/9 v k.ú. Litoměřice (nezapsaný GP)
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: Ing. Mxxxxxxx Čxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice
Odůvodnění: Žadatel je vlastníkem sousedního domu včetně stavby schodiště na parc.č. 828/7 v k.ú.
Litoměřice. Žádanou část pozemku parc.č. 828/3 o výměře cca 51 m2 (dle GP parc.č. 828/9)
potřebuje k zajištění přístupu k prodejně pod schody, k vybudovanému bezbariérovému přístupu do
prodejny, včetně údržby schodů do 1 NP na pozemku parc.č. 828/7 k.ú. Litoměřice.
Stanovisko OÚRM: Pozemek parc. č. 828/3 v k.ú. Litoměřice je dle platné územně plánovací
dokumentace zahrnut do zastavěného území, konkrétně do ploch s rozdílným způsobem využití
označených jako SM – smíšené využití území městského typu. V grafické části platné územně
plánovací dokumentace je navíc v rámci zmíněné plochy pozemek obarven šedivou barvou za účelem
stanovení důrazu na to, že se v rámci ploch SM jedná o stávající veřejné prostranství. S prodejem
pozemku z těchto důvodů a bez znalosti konkrétního záměru nelze souhlasit. Případné bezbariérové
řešení přístupu lze po jeho odsouhlasení realizovat i na pozemku města.
Bylo projednáno v MK dne 2.6.2021. MK požádala tento bod odložit za účelem místního šetření a
projednání záměru žadatele.
Místní šetření dne 21.7.2021 na místě byla projednána možnost prodeje pozemku pouze pod stavbou
žadatele o výměře cca 15 m2.
Projednáno v MK dne 25.8.2021:  Hlasováním   pro: 5          proti: 0                  zdržel se: 0
MK doporučuje záměr prodeje pozemku pouze pod stavbou.
Záměr byl projednán a schválen ZM dne 16.9.2021 usnesením č. 120/5/2021.
Zveřejněno na úřední desce: od 23.9.2021 do 8.10.2021, není připomínek ani námitek.
Dopad do rozpočtu města 2022 bude příjmem ÚZ 4802/4000.
Dle GP č. 5018-275/2021 se jedná o pozemek parc.č. 828/9 o výměře 15 m2 v k.ú. Litoměřice.
Cena dle znaleckého posudku č. 43/836/21 cena obvyklá     28 500 Kč

 

Návrh Usnesení:

usnesení č. ../7/2021

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 828/9 (ost. plocha) o výměře 15 m2 v k.ú. Litoměřice, panu
Ing. Mxxxxxxxx Čxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, za cenu dle znaleckého
posudku 28 500 Kč a uhrazení nákladů za vypracování GP 7 260 Kč, znaleckého posudku 6 897 Kč a
správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Příloha č. 1: 828_3.pdf
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V Litoměřicích 02.12.2021

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba
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Podkladový materiál pro 7. jednání ZM dne 9. 12. 2021

Číslo bodu: 41
Název bodu: Prodej pozemku parc.č. 1491 v k.ú. Litoměřice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: manželé Mgr. MxxxxTxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a Ing. Exxxxx
Txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice
Odůvodnění: Žadatelé jsou vlastníky sousední nemovitosti RD č.p. 223/12 a žádaný pozemek užívají
na základě nájemní smlouvy. Z důvodu probíhající rekonstrukce žádají o odkoupení. Pozemek je
svažitý a je třeba provést novou výstavbu opěrných zdí pro zamezení ujíždění svahu.
Stanovisko OÚRM: K pozemku parc. č. 1491 v k.ú. Litoměřice lze sdělit, že dle platné územně
plánovací dokumentace je pozemek zahrnut do zastavěného území, konkrétně do ploch s rozdílným
způsobem využití označených jako SC.1 - smíšené využití centra města I (s omezenou dopravní
dostupností). Z hlediska koncepce rozvoje stanovené v platné územně plánovací dokumentaci
pozemek není dotčen záměrem veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšného opatření.
S prodejem lze souhlasit. Upozornit lze maximálně na plánovanou revitalizaci železniční trati, pro
kterou nadřazená krajská územně plánovací dokumentace požaduje v územních plánech vymezit
koridor o šířce 60 m. Tento koridor je vymezen v současně pořizované změně č. 3 územního plánu
Litoměřice a zahrnuje téměř celý uvedený pozemek.
Projednáno v MK dne 25.8.2021: Hlasováním    pro: 5              proti: 0              zdržel se: 0
MK doporučuje prodej.
Záměr byl projednán a schválen ZM dne 16.9.2021 usnesením č. 124/5/2021.
Zveřejněno na úřední desce: od 23.9.2021 do 8.10.2021 není připomínek ani námitek.
Dopad do rozpočtu města 2022 bude příjmem ÚZ 4802/4000.
Cena dle znaleckého posudku č. 43/836/21  cena obvyklá       896 000 Kč 

Návrh Usnesení:

usnesení č. ../7/2021

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 1491 o výměře 431 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice, manželům
Mgr. Mxxxx Txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a Ing. Exxxxx
Txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, za cenu dle znaleckého
posudku 896 000 Kč a uhrazení nákladů za vypracování znaleckého posudku 6 655 Kč a správního
poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

Příloha č. 1: 1491.pdf

V Litoměřicích 02.12.2021
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Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba
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Podkladový materiál pro 7. jednání ZM dne 9. 12. 2021

Číslo bodu: 42

Název bodu: Bezúplatný převod (darování) pozemků parc.č. 2472/12 a
2472/30 v k.ú. Litoměřice

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

Důvodová zpráva:

Žadatel. Ing. Mxxxxxxx Pxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice
Odůvodnění: Pozemky jsou potřebné pro zbudování komunikace v lokalitě Miřejovická stráň.
Stanovisko OÚRM: Odbor územního rozvoje souhlasí a doporučuje převzít nabízené pozemky pro
stavbu komunikace. Záměr realizace komunikace je v souladu s platnou územně plánovací
dokumentací a Urbanistickou studií dané lokality.
Parc.č. 2472/12 o výměře 300 m2 (ostatní plocha), pozemek je zatížen VCB pro ČEZ Distrirbuci, a.s.
Parc.č. 2472/30 o výměře 577 m2 (ostatní plocha), pozemek je zatížen VCB pro ČEZ Distrirbuci, a.s.
vše v k.ú. Litoměřice
Projednáno v MK 24.11.21 Hlasováním pro: 7              proti: 0             zdržel se: 0
MK doporučuje bezúplatný převod.

Návrh Usnesení:

usnesení č. ../7/2021

ZM schvaluje bezúplatný převod (darování) pozemků parc.č. 2472/12 o výměře 300 m2 a č. 2472/30
o výměře 577 m2 vše v k.ú. Litoměřice, z vlastnictví Ing. Mxxxxxxxx
Pxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, do vlastnictví města Litoměřice, správní
poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí uhradí město Litoměřice.

 

Příloha č. 1: 2472_12.pdf

V Litoměřicích 02.12.2021

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba
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Podkladový materiál pro 7. jednání ZM dne 9. 12. 2021

Číslo bodu: 43

Název bodu: Bezúplatný převod pozemků parc.č. 4191, 5156/1 a 5291/5 v k.ú.
Litoměřice

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

Důvodová zpráva:

Žadatel: OSNMM 
Odůvodnění: Jedná se o pozemky pod ostatní komunikací (polní cesty) Na Bídnici, K Richardu a
Mostné hoře. Dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, údržbu a správu komunikací a
zeleně provádí obec. Převody pozemků pod komunikacemi a veřejná prostranství jsou dle zákona č.
219/2000 Sb., o majetku ČR, převáděny na obce bezúplatně. 
Zastupitelstvo města dne 10.9.2009 schválilo podání žádosti.
Pozemek parc.č. 4191    o výměře 1313 m2 (ostatní plocha komunikace) v k.ú. Litoměřice.
Pozemek parc.č. 5156/1 o výměře   542 m2 (ostatní plocha komunikace) v k.ú. Litoměřice.
Pozemek parc.č. 5291/5 o výměře     46 m2 (ostatní plocha komunikace) v k.ú. Litoměřice.
Převodce sjednává omezení dle.čl. IV na dobu 10 let od podpisu smlouvy k převáděným pozemkům,
pozemky nelze využít k hospodářským či jiným výdělečným účelům, nelze je pronajímat ani zatížit
zástavním právem. Tato povinnost pro nabyvatele se zřizuje jako věcné právo.    

Návrh Usnesení:

usnesení č. ../7/2021

ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 5071/2021 s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, IČO:69797111, o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovitým věcem – pozemkům parc.č. 4191, 5156/1 a 5291/5, vše v k.ú.
Litoměřice, do vlastnictví města Litoměřice a zřízení věcného práva na dobu 10 let nezatížit
převáděné pozemky zástavním právem a nevyužívat je k hospodářským či jiným výdělečným účelům
(viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: 4191.pdf
Příloha č. 2: 5156.pdf
Příloha č. 3: S_4191.pdf

V Litoměřicích 02.12.2021

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba







6054/ULT/2021-ULTM
čj.: UZSVM/ULT/5071/2021-ULTM

Česká republika - Úřad pro zastupováni státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2,
za kterou právně jedná Mgr. Ing. ředitel odboru Odloučené pracoviště
Litoměřice, na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2019 v platném znění,
IČO: 69797111
(dále jen ,,převodce"),

a

Město Litoměřice
se sídlem Mirové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice,
které zastupuje Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta,
IČO: 00263958, DIČ: CZ00263958,
(dále jen ,,nabyvatel"),
uzavíraji podle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon č. 89/2012 Sb."), a podle ustanovení § 22 zákona
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon č. 219/2000 Sb."), tuto

SMLOUVU O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU
VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITÝM VĚCEM

A O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO PRÁVA

Č. 5071/2021
ČI. I.

1. Česká republika je vlastníkem níže uvedených nemovitých věcí:

Pozemky

· parcela číslo 4191, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace,
způsob ochrany: chráněná krajinná oblast, ochr. pásmo nem. kult. pam., pam. zóny,
rezervace, nem. nár. kult. pam., hodnota pozemku v účetní evidenci převodce činí
13.130,00 Kč,

· parcela číslo 5156/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace,
způsob ochrany: chráněná krajinná oblast, nemovitá kulturní památka, hodnota pozemku
v účetní evidenci převodce činí 5.420,00 KČ,

· parcela číslo 5291/5, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace,
způsob ochrany: chráněná krajinná oblast, hodnota pozemku v účetní evidenci převodce
činí 460,00 KČ,

zapsané na listu vlastnictví č. 60000 pro katastrálni území Litoměřice, obec Litoměřice,
v katastru nemovitosti vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrálním
pracovištěm Litoměřice (dále jen ,,převáděný majetek").

2. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je na základě Ohlášení ze dne 5.2.2010
příslušný s převáděným majetkem hospodařit, a to ve smyslu § 9 zákona č. 219/2000 Sb.

#6054/ULT/2021-ULTM@



ČI. ll.
1. Převodce touto smlouvou bezúplatně převádí nabyvateli vlastnické právo k převáděnému

majetku se všemi právy a povinnostmi, a nabyvatel je do svého výlučného vlastnictví přijímá. \

2. Vlastnické právo k převáděnému majetku se bezúplatně převádí v souladu s ustanovením '\,
§ 22 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., a to z důvodu veřejného zájmu a z důvodu I
hospodárnosti, neboť' se na převáděném majetku nacházejí veřejně přístupné účelové
komunikace.

3. Nabyvatel prohlašuje, že se seznámil s faktickým stavem převáděného majetku.

ČI. Ill.
1. Převodce i nabyvatel shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které

by uzavřeni této smlouvy bránily.

2. Převodce prohlašuje, že mu není známo, že by na převáděném majetku vázla nějaká
omezeni, závazky či právní vady s výjimkou níže uvedeného:

Liniové stavby

- v převáděném majetku (pozemku parč. č. 4191 v k.ú. Litoměřice) se nachází zařízení
provozovaná spo|ečností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jejich ochranná
nebo bezpečností pásma. Konkrétně se jedná o el. vedení, vodovodní řad DN"500,

- v převáděném majetku (pozemku parč. č. 5156/1 v k.ú. Litoměřice) se vyskytuje sít'
elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.,

- v převáděném majetku (pozemku parč. č. 5156/1 v k.ú. Litoměřice) se nachází neboochranným pásmem zasahuje energetické zařízeni typu nadzemní sít' VN v majetku
společnosti CEZ Distribuce, a.s.,

- v převáděném majetku (pozemku parč. č. 5156/1 v k.ú. Litoměřice) nebo jeho blízkostise nachází provozovaná plynárenská zařízeni ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.,

Předkupní právo
- dle výpisu z listu vlastnictví vázne na pozemku parč. č. 4191 v k.ú. Litoměřice předkupní

právo podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. ve prospěch města Litoměřice,
IČO: 00263958 (nabyvatele),

Územní plán
v územním plánu města Litoměřice je pozemek parč. č. 4191 v k.ú. Litoměřice zahrnut
do zastavitelné plochy označené jako lokalita 12 - Mostka. V rámci této lokality je pozemek
zahrnut do ploch s rozdílným způsobem využití označených jako zs.2 - sÍde|ní zeleň veřejná
specifická - lesopark Mostka. Pozemek parč. č. 5156/1 v k.ú. Litoměřice je dle platné územně
plánovací dokumentace zahrnut do nezastavěného území do ploch s rozdílným způsobem
využiti označených jako S.pzo - plochy smíšené nezastavěného území s preferencí přírodní,
zemědělství a preferencí ochranné zóny. Pozemek pare. č. 5291/5 v k.ú. Litoměřice
je dle platné územně plánovací dokumentace zahrnut do zastavěného území do ploch
s rozdílným způsobem využití označených jako rz - individuálni rekreace - zahrádkářské
osady.

ČI. lV.
1. Nabyvatel se zavazuje o převáděný majetek řádně pečovat a užívat jej pouze ve veřejném

zájmu k účelům vyplývajichn z ustanovení ČI. ll. odst. 2 této smlouvy. převáděný majetek
nelze využívat k hospodářským (komerčním) či jiným výdělečným účelům, nelze jej
pronajímat ani přenechat do pachtu ani takové nakládáni strpět. Toto omezení se sjednává
na dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva k převáděnému majetku
pro nabyvatele dle této smlouvy do katastru nemovitostí. Nabyvatel je dále oprávněn
převáděný majetek v nezbytném rozsahu smluvně zatížit věcným břemenem pro účely
zřízenI, provozu a údržby sitě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popřípadě
k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě.



2. PorušI-li nabyvatel povinnost dle ČI. ||. odst. 2 této smlouvy, nebude-li nabyvatel převáděný
majetek využívat ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením ČI. ||. odst. 2 této smlouvy,
anebo bude-li převáděný majetek využíván k hospodářským (komerčním) či jiným
výdělečným účelům včetně nájmu či pachtu v rozporu s omezením dle ČI. lV. odst. 1 této
smlouvy, anebo bude-li takové nakládání trpěno, zaplatí nabyvatel převodci smluvní pokutu
ve výši 58.562,00 KČ. PorušI-li nabyvatel povinnost dle ČI. ||. odst. 2 této smlouvy, nebude-li
nabyvatel převáděný majetek využívat ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením
ČI. II. odst. 2 této smlouvy, anebo bude-li převáděný majetek využíván k hospodářským
(komerčním) či jiným výdělečným účelům včetně nájmu či pachtu v rozporu s omezením
dle ČI. lV. odst. 1 této smlouvy, anebo bude-li takové nakládání trpěno, je převodce oprávněn
odstoupit od této smlouvy ve smyslu § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

3. Převodce je oprávněn ode dne vzniku příslušné povinnosti, závazku nebo omezení
nabyvatele podle této smlouvy do 365 kalendářních dnů po ukončení doby trvání povinnosti,
závazku nebo omezení nabyvatele provést kontrolu, zda jsou taková povinnost, závazek
nebo omezení nabyvatele dodržovány, respektive zda byly dodržovány před ukončením jejich
trvání. Nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout součinnost, zejména umožnit
převodci šetření na místě a na výzvu převodce mu předložit požadované dokumenty.
V případě porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši
2.000,00 Kč.

4. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně, a to za každé porušení smluvní povinnosti
sankcionované dle ČI. IV. odst. 2 této smlouvy ve vztahu ke každé jednotlivé převáděné
nemovité věci tvořÍcÍ převáděný majetek, nebo za každé porušeni smluvní povinnosti
sankcionované dle ČI. IV. odst. 3 této smlouvy. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty
musí převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní
povinnosti a termín, do kdy má být toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě,
že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude
smluvní pokuta uložena opakovaně.

5. Úhradu smluvních pokut provede nabyvatel ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne, kdy mu
bude doručena písemná výzva převodce k zaplaceni smluvní pokuty.

6. Bude-li zjištění smluvní pokuty spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku,
případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady,
a to ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva převodce
k zaplacení smluvní pokuty.

7. Odstoupení od této smlouvy převodcem se nedotýká povinnosti nabyvatele zaplatit peněžitá
plnění (např. smluvní pokuty a případná náhrada za bezdůvodné obohacení), na jejichž
úhradu dle této smlouvy vznikl převodci nárok do data účinnosti odstoupeni.

8. Odstoupení od smlouvy musí být v písemné formě a nabývá účinnosti dnem doručení
nabyvateli. Odstoupením se závazky z této smlouvy ruší od počátku a smluvní strany si vrátí
vše, co si splnily, kromě peněžitých plněni (např. smluvní pokuty a případná náhrada
za bezdůvodné obohacení), na jejichž úhradu vznikl převodci nárok do data účinnosti
odstoupení.

ČI. V.
1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že nabyvatel jako povinný současně touto smlouvou

zřizuje v souladu s § 1761 zákona č. 89/2012 Sb. k zajištění účelu převodu vymezeného
v ČI. ll. odst. 2 této smlouvy ve prospěch převodce jako oprávněného k převáděnému
majetku věcné právo, spočÍvající v závazku nabyvatele jako povinného nezcizit převáděný
majetek a nezatížit jej zástavním právem, a to po dobu 10 let od právních účinků vkladu
vlastnického práva pro nabyvatele dle této smlouvy do katastru nemovitostí. Tato povinnost
nabyvatele jako povinného se zřizuje jako věcné právo.

2. Věcné právo, spočÍvajÍcÍ v závazku nabyvatele jako povinného nezcizit převáděný majetek
a nezatížit jej zástavním právem vzniká zápisem do katastru nemovitostí.

ČI. VI.
1. Vlastnické právo k převáděnému majetku nabývá nabyvatel zápisem do katastru nemovitostí.

Právní účinky zápisu nastanou k okamžiku podání návrhu na vklad katastrálnímu úřadu.



_

Tímto dnem na nabyvatele přecházejí veškerá práva a povinnosti spojené s vlastnictvím
a užíváním převáděného majetku.

2. Smluvní strany se dohodly, že návrhy na vklad práv podle této smlouvy do katastru
nemovitostí podává převodce, a to bez zbytečného odkladu po schválení smlouvy příslušným
ministerstvem.

3. Pokud by příslušným katastrálním úřadem byl návrh na vklad práv podle této smlouvy
pravomocně zamítnut, účastníci této smlouvy se zavazují k součinnosti směřující k naplnění
vůle obou smluvních stran.

ČI. VIl.
1. Smlouva je platně uzavřena dnem schválení příslušným ministerstvem podle ustanoveni

§ 22 zákona č. 219/2000 Sb.
2. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Převodce
zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději
však do 30 kalendářních dnů od uzavřeni smlouvy. Pro účely uveřejnění v registru smluv
smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou svými projevy vázány od okamžiku podpisu této
smlouvy.

4. Smluvní strany se dohodly, že není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva
a povinnosti smluvních stran zákonem č. 89/2012 Sb. a zákonem č. 219/2000 Sb.

5. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze
písemnou formou, v podobě oboustranně uzavřených, vzestupně číslovaných dodatků
smlouvy.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží
po jednom vyhotovení, jedno vyhotovení bude určeno pro příslušné ministerstvo a jedno
vyhotovení bude použito k zápisu vlastnického práva vkladem do katastru nemovitostí.

7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla
zveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového
přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuji
za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

8. Smluvní strany prohlašujI, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv z přinucení
nebo omylu. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Litoměřicích dne

Česká republika - Úřad pro zastupováni
státu ve věcech majetkových

V Litoměřicích dne

Město Litoměřice

Mgr. Ing.
ředitel odboru Odloučené pracoviště

Litoměřice

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta

Příloha
Doložka dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů.


