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MĚSTO LITOMĚŘICE 

  

POZVÁNKA 

na 4. schůzi Zastupitelstva města Litoměřice, 
která se koná dne 23. 06. 2022 od 16:00 hodin 

Kulturní a konferenční centrum v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 

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 - Schválení účetní závěrky, Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření města Litoměřice za rok 2021  

8 - Zpráva o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice 2021  

C) Útvar Pro lidi 
9 - Aktualizace Zásobníku projektů města Litoměřice 2022+ 

D) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
10 - Žádost Charity Litoměřice o dofinancování z rozpočtu města – Domov na 

Dómském pahorku 

E) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče 

11 - Poskytnutí navýšení dotací na celoroční činnost sportovním spolkům 

12 - Projekt "Kulturní a kreativní centrum Litoměřice“  

13 - Schválení Dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení k VPS o poskytnutí 

dotace č. ŠKAS/016/2022  

- DOPLNĚNÝ BOD  

F) Kancelář starosty a tajemníka 

14 - Volba soudních přísedících Okresního soudu v Litoměřicích 

15 - Schválení obecně závazných vyhlášek: 

a) OZV č. 2/2022 – změna vyhlášky č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu 

b) OZV č. 3/2022 – Požární řád 

c) OZV č. 4/2022 – o zákazu požívání alkoholu 

G) Útvar obrany a krizového řízení 
16 - Schválení smlouvy o zajištění úkolů na úseku požární ochrany mezi městem 

Litoměřice a obcí Trnovany 

H) Odbor životního prostředí 
17 - Žádost o dotaci na pořízení podzemního kontejnerového stání v ulici Nerudova 

18 - Žádost o dotaci na pořízení podzemního kontejnerového stání v ulici Nezvalova  
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I) Odbor územního rozvoje 

19 - Projekty k předložení do Výzvy k předkládání strategických projektů 

do programového rámce ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 

a) projekt „Parkovací dům Růžovka (P+R)“ 

b) projekt „Revitalizace ulice Dlouhá, Litoměřice“ 

c) projekt „Revitalizace lesoparku Mostná hora“ 

20 - Projekt "Revitalizace bývalé manipulační plochy ČD v ulici Nerudova 

na parkoviště s propustným povrchem“  

J) Odbor správy nemovitého majetku města 

Záměry: 

21 - Záměr prodeje pozemku parc.č 2619 v k.ú. Litoměřice 

22 - Záměr prodeje stavby železniční zastávky Litoměřice-Cihelna  

23 - Záměr prodeje nezapsaného pozemku parc.č. 2662/29 v k.ú. Litoměřice  

24 - Částečná revokace záměru prodeje klasické hrobky na Městském hřbitově 

v Litoměřicích  

25 - Dořešení vlastnických vztahů k pozemkům Sběrný dvůr – Třeboutice  

26 - Žádost o bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice a Pokratice  

27 - Nákup pozemků pro výstavbu cyklostezky v k.ú. Litoměřice  

28 - Záměr bezúplatného převodu pozemku parc.č. 4690/5 v k.ú. Litoměřice  

29 - Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 3297/8 v k.ú. Litoměřice  

Prodeje: 

30 - Směna pozemků města (dle nezapsaných GP) a pozemků v areálu Jiřího 

z Poděbrad a Pod Radobýlem za pozemky parc.č. 5226/1 a 5226/2 (vl. GL 

Development s.r.o.) vše v k.ú. Litoměřice  

31 - Prodej klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích  

32 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 5030/13 v k.ú. Litoměřice  

33 - Částečná revokace usnesení č. 57/3/2022 ze dne 21.4.2022  

34 - Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace  

35 - Prodej pozemku parc. č. 4008/36 jehož součástí je stavba bez čp/če v k.ú. 

Litoměřice  

K) Procesní body 2 

36 - Informace 

37 - Interpelace  

38 - Diskuze  

39 - Závěr 
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 23. 6. 2022

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. 63/4/2022

ZM volí složení návrhové komise na dnešní jednání:
Ing. Jan Fišera, Ing. Jan Hrkal, Lukas Wünsch

usnesení č. 64/4/2022

ZM volí ověřovatele zápisu z dnešního jednání:
Ing. Radek Lončák, MBA, MUDr. Miroslav Jenček

V Litoměřicích 27.06.2022

Předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 23. 6. 2022

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 21.4.2022 nebyla podána námitka.

Návrh usnesení:

V Litoměřicích 27.06.2022

Předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 23. 6. 2022

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_3_ZM.pdf

V Litoměřicích 27.06.2022

Předkládá: Mgr. Václav Červín

https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1355?name=Report_vybranych_ukolu_3_ZM.pdf
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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-0185 Záměr prodeje pozemku parc. č. 4008/36, jehož součástí je stavba bez čp/če v k.ú. Litoměřice
30.03.22 3 26 51/3/2022  Splněný
16.06.22 Lenka Procházková L. Procházková (Splnil)

UKOL-ZM-0186 Záměr prodeje klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích
06.04.22 3 24 49/3/2022  Splněný
16.06.22 Lenka Jindřichová L. Jindřichová (Splnil)

UKOL-ZM-0188 Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 3886/1 v k.ú. Litoměřice
06.04.22 3 27 52/3/2022  Splněný
16.06.22 Lenka Jindřichová L. Jindřichová (Splnil)

UKOL-ZM-0189 Směna pozemků města (dle nezapsaných GP) za pozemky parc.č. 5226/1 a 5226/2 v k.ú. Litoměřice
06.04.22 3 28 53/3/2022  Splněný
16.06.22 Lenka Jindřichová L. Jindřichová (Splnil)

UKOL-ZM-0190 Směna pozemku parc.č. 17/4 za pozemek parc.č. 53/18 ve vlastnictví města, v k.ú. Pokratice
06.04.22 3 29 54/3/2022  Splněný
16.06.22 Lenka Jindřichová L. Jindřichová (Splnil)

UKOL-ZM-0191 Prodej pozemku parc.č.4905/3 o výměře 315 m2 v k.ú. Litoměřice
06.04.22 3 30 55/3/2022  Splněný
16.06.22 Lenka Jindřichová L. Jindřichová (Splnil)
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UKOL-ZM-0192 Prodeje pozemku parc.č. 4905/5 o výměře 446 m2 se zřízením VCB v k.ú. Litoměřice
06.04.22 3 31 56/3/2022  Splněný
16.06.22 Lenka Jindřichová L. Jindřichová (Splnil)

UKOL-ZM-0193 Prodej pozemku parc.č. 2115/8 v k.ú. Litoměřice
06.04.22 3 32 57/3/2022  Splněný
16.06.22 Lenka Jindřichová L. Jindřichová (Splnil)

UKOL-ZM-0194 Částečná revokace usnesení č. 22/1/2021 ze dne 4.2.2021 majetkoprávní dořešení v rámci „Rekonstrukce silnice II/26
HO Mělník-Štětí-Polepy-Libochovany-HO Ústí nad Labem“

06.04.22 3 33 58/3/2022  Splněný
16.06.22 Lenka Jindřichová L. Jindřichová (Splnil)

UKOL-ZM-0195 Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
06.04.22 3 34 59/3/2022  Splněný
16.06.22 Lenka Jindřichová L. Jindřichová (Splnil)

UKOL-ZM-0196 Bezúplatný převod pozemku parc.č. 827/19 v k.ú. Litoměřice
06.04.22 3 35 60/3/2022  Splněný
16.06.22 Lenka Jindřichová L. Jindřichová (Splnil)

UKOL-ZM-0197 Bezúplatný převod nezapsaného pozemku parc.č. 4866/1 v k.ú. Litoměřice
06.04.22 3 36 61/3/2022  Splněný
16.06.22 Lenka Jindřichová L. Jindřichová (Splnil)

UKOL-ZM-0198 Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2701/1 v k.ú. Litoměřice
06.04.22 3 37 62/3/2022  Splněný
16.06.22 Lenka Jindřichová L. Jindřichová (Splnil)

UKOL-ZM-0200 Rozpočtová opatření dle doporučení FV
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23.05.22 3 6 27/3/2022  Splněný
10.06.22 Bc. Martina Skoková I. Zalabáková (Splnil)

UKOL-ZM-0201 Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2021
23.05.22 3 7 28/3/2022  Splněný
10.06.22 Bc. Martina Skoková I. Zalabáková (Splnil)

UKOL-ZM-0202 Změna zřizovací listiny PO TSM
23.05.22 3 8 29/3/2022  Splněný
10.06.22 Bc. Martina Skoková I. Zalabáková (Splnil)

UKOL-ZM-0203 Vydání změny č.3 Územního plánu Litoměřice formou opatření obecné povahy
23.05.22 3 9 30/3/2022  V řešení
10.06.22 Bc. Martina Skoková V. Brunclíková (Přijal)

UKOL-ZM-0204 Vydání změny č.3 Územního plánu Litoměřice formou opatření obecné povahy
23.05.22 3 9 31/3/2022  V řešení
10.06.22 Bc. Martina Skoková V. Brunclíková (Přijal)

UKOL-ZM-0205 Vydání změny č.3 Územního plánu Litoměřice formou opatření obecné povahy
23.05.22 3 9 32/3/2022  V řešení
10.06.22 Bc. Martina Skoková V. Brunclíková (Přijal)

UKOL-ZM-0206 Zrušení předkupního práva k pozemku parc. č. 4040 v k.ú. Litoměřice
23.05.22 3 10 33/3/2022  Splněný
10.06.22 Bc. Martina Skoková V. Brunclíková (Splnil)

UKOL-ZM-0207 Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích v roce 2022 - dotace nad 50 tis. Kč
23.05.22 3 11 34/3/2022  Delegován - splněn
10.06.22 Bc. Martina Skoková D. Zelená (Splnil)
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UKOL-ZM-0208 Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích v roce 2022 - dotace nad 50 tis. Kč
23.05.22 3 12 35/3/2022  Delegován - splněn
10.06.22 Bc. Martina Skoková D. Zelená (Splnil)

UKOL-ZM-0209 Žádost o poskytnutí dotace – Sdružení pro obnovu hasičských tradic, z.s.
23.05.22 3 13 36/3/2022  Delegován - splněn
10.06.22 Bc. Martina Skoková D. Zelená (Splnil)

UKOL-ZM-0210 Poskytnutí navýšení dotací na celoroční činnost sportovním spolkům
23.05.22 3 14 37/3/2022  Delegován - splněn
10.06.22 Bc. Martina Skoková H. Pospíchalová (Splnil)

UKOL-ZM-0211 Schválení Dodatku č. 1 ke zřizovací listině - PO MKZ v Litoměřicích
23.05.22 3 15 38/3/2022  Delegován - splněn
10.06.22 Bc. Martina Skoková D. Zelená (Splnil)

UKOL-ZM-0212 Nová zřizovací listina PO Knihovny Karla Hynka Máchy v Litoměřicích
23.05.22 3 16 39/3/2022  Delegován - splněn
10.06.22 Bc. Martina Skoková D. Zelená (Splnil)

UKOL-ZM-0213 Schválení příspěvků z Programu regenerace MPR Litoměřice na rok 2022
23.05.22 3 17 40/3/2022  Splněný
10.06.22 Bc. Martina Skoková A. Křížová (Splnil)

UKOL-ZM-0214 Dotační program “Podpora sociálních služeb pro rok 2022“
23.05.22 3 18 41/3/2022  Splněný
10.06.22 Bc. Martina Skoková R. Jurková (Splnil)

UKOL-ZM-0215 Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města
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23.05.22 3 19 42/3/2022  Splněný
10.06.22 Bc. Martina Skoková R. Jurková (Splnil)

UKOL-ZM-0216 Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města
23.05.22 3 19 43/3/2022  Splněný
10.06.22 Bc. Martina Skoková R. Jurková (Splnil)

UKOL-ZM-0217 Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města
23.05.22 3 19 44/3/2022  Splněný
10.06.22 Bc. Martina Skoková R. Jurková (Splnil)

UKOL-ZM-0218 Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města
23.05.22 3 19 45/3/2022  Splněný
10.06.22 Bc. Martina Skoková R. Jurková (Splnil)

UKOL-ZM-0219 Vyřazení pohledávky firmy RENTCENTRUM, spol. s r. o. - výstavba dopravního hřiště
23.05.22 3 20 ../3/2022  Splněný
10.06.22 Bc. Martina Skoková P. Gryndler (Splnil)

UKOL-ZM-0220 Poskytnutí dotace pro Územní odbor Litoměřice HZS Ústeckého kraje
23.05.22 3 21 46/3/2022  Splněný
10.06.22 Bc. Martina Skoková M. Letafka (Splnil)

UKOL-ZM-0221 Volba soudních přísedících Okresního soudu v Litoměřicích
23.05.22 3 22 47/3/2022  Splněný
10.06.22 Bc. Martina Skoková M. Skoková (Splnil)

UKOL-ZM-0222 Obecně závazná vyhláška č. 1/2022, kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje doba nočního klidu
23.05.22 3 23 48/3/2022  Splněný
10.06.22 Bc. Martina Skoková M. Skoková (Splnil)
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UKOL-ZM-0223 Záměr prodeje klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích
23.05.22 3 25 50/3/2022  Splněný
10.06.22 Bc. Martina Skoková L. Jindřichová (Splnil)

_________
Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/Rok jednání
22.06.2022 12:38:47 | Portál pro Radu a Zastupitelstvo města Litoměřice / © 2014 - 2022 DATRON, a.s. | www.datron.cz

https://eraz.litomerice.cz/z/https:%5C%5Cwww.datron.cz
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 23. 6. 2022

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

Důvodová zpráva:
Mgr. Krejza navrhl doplnění bodu č.
13 - Schválení Dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení k VPS o poskytnutí dotace č.
ŠKAS/016/2022
a posunutí dalších bodů v pořadí programu jako body č. 14 - 39.

Návrh usnesení:

usnesení č. 65/4/2022

ZM schvaluje doplnění bodu č. 13 - Schválení Dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení k VPS o
poskytnutí dotace č. ŠKAS/016/2022.

V Litoměřicích 27.06.2022

Předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 23. 6. 2022

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

Důvodová zpráva:

Návrh usnesení:

usnesení č. 66/4/2022

ZM schvaluje program dnešního jednání.

V Litoměřicích 27.06.2022

Předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 23. 6. 2022

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 včetně příloh uveden v příloze

Návrh usnesení:

usnesení č. 67/4/2022

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 7.6.2022 (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: FV3.pdf
Příloha č. 2: zapis_z_jednani_FV_7_6_2022.pdf

V Litoměřicích 27.06.2022

Předkládá: Ing. Radek Lončák MBA

https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1298?name=FV3.pdf
https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1300?name=zapis_z_jednani_FV_7_6_2022.pdf


původní změna nový původní změna nový

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 88 799 760,21 -435 727,75 88 364 032,46

33063/3610 Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK 0,00 368 693,88 368 693,88 0,00 368 693,88 368 693,88 Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK 33063/3610

98043/2000 kompenzační bonus za výpadek daní 0,00 1 495 427,75 1 495 427,75

13024/6300 transfer na výkon v oblasti sociálně-právní chrany dětí 10 552 000,00 -584 000,00 9 968 000,00

02806/2500 příspěvek na výkon státní správy 45 723 000,00 -475 700,00 45 247 300,00

311/3401 účel. dot. na zajištění reg.funkce knihoven 0,00 2 030 000,00 2 030 000,00 0,00 2 030 000,00 2 030 000,00 účel. dot. na zajištění reg.funkce knihoven 311/3401

13305/6156 Centrum Srdíčko - denní stacionář 496 400,00 1 448 900,00 1 945 300,00 496 400,00 1 448 900,00 1 945 300,00 Centrum Srdíčko - denní stacionář 13305/6156

2807/2000 ocenění Zlatý erb 2022 0,00 40 000,00 40 000,00 104 400 000,00 40 000,00 104 440 000,00 prostředky na platy - státní správa a samospráva + VPČ 2039/2500

13015/6300 příspěvek na výkon sociální práce 2 431 000,00 -370 020,00 2 060 980,00 2 431 000,00 -370 020,00 2 060 980,00 příspěvek na výkon sociální práce 13015/6300

33504/3325 podpora inv.opatř.vzděl. žáků se spec.potřebami 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 90 000,00 podpora inv.opatř.vzděl. žáků se spec.potřebami 33504/3325

33166/3610 DDM - neinv. dotace na soutěže 0,00 465 500,00 465 500,00 0,00 465 500,00 465 500,00 DDM - neinv. dotace na soutěže 33166/3610

148 002 160,21 4 073 073,88 152 075 234,09 107 327 400,00 4 073 073,88 111 400 473,88Celkem Celkem

DOTACE r. 2022  

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 za:

ÚZ/ORG

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 88 364 032,46 -12 940 000 75 424 032,46

2 1803/1000 úroky z bankovních účtů 600 000 2 440 000 3 040 000

3 1812/1000 TSM, PO - odvody ze zisku a jiné odvody PO 0 10 500 000 10 500 000

88 964 032,46 0,00 88 964 032,46

ÚZ/ORG

původní změna nový

0 0 0

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Zvýšená sazba úroků na spořícím účtě.

3 Odvod z investičního fondu PO TSM (zdroje fondu vyšší než potřeby) - schváleno RM 9.5..

1 O finanční prostředky ve výši 12 940 000 Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

C e l k e m 

30.5.2022

Mgr. Karel Krejza

místostarosta

Ing. Iveta Zalabáková

vedoucí odboru

N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

7.6.2022

ekonomický odbor

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



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

ÚZ/ORG

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 75 424 032,46 0 75 424 032,46

2 2014/2000 příspěvek zdrav.pojišťoven na covid testy 102 000 102 000

0

75 424 032 102 000 75 526 032

ÚZ/ORG

původní změna nový

3 2014/2000 kancel.potřeby, spotřební materiál 1 230 000 102 000 1 332 000

0

0

0

1 230 000 102 000 1 332 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2,3 Příspěvek zdravotních pojišťoven na covid testy

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

C e l k e m 

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

7.6.2022

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, ÚOaKŘ

30.5.2022

ing. Pavel Richter

tajemník

Ing. Mgr. Jaroslav Lachman

vedoucí odboru



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 75 424 032,46 -750 000,00 74 674 032,46

2 4803/4400 prodej dřevní hmoty 2 000 000 750 000 2 750 000

0

0

0

77 424 032 0 77 424 032

původní změna nový

0

0

0 0 0

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Navýšení příjmů z důvodu větších dodávek dřeva.

1 O finanční prostředky ve výši 750 000 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 

30.5.2022

Mgr. Karel Krejza

místostarosta

Mgr. Václav Härting

vedoucí odboru

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

7.6.2022

správy nemovitého majetku města

1. Tabulka P ř í j m y 

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 22008/5000 Příspěvky obcím podle atomového zákona 13 270 000,00 60 000,00 13 330 000,00

2 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 74 674 032,46 -550 000,00 74 124 032,46

3 05804/5000 příspěvek na třídění sběru odpadu 2 500 000 500 000 3 000 000

4 05809/5000 sběrový dvůr Nerudova - příjem 130 000 50 000 180 000

0

90 574 032 60 000 90 634 032

původní změna nový

5 ul Na Valech -  mlžící stožár 40 000 10 000 50 000

6 Střelecký ostrov pítko 120 000 50 000 170 000

0

0

0

C e l k e m 160 000 60 000 220 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

3 + 4 Navýšení zohledňuje aktuální výši příjmů po započtení pohyblivé části.

5 Kromě plánované instalace filtru je nutno nechat stožár opravit poté co byl poškozen nákladním automobilem. 

6 Navýšení ceny vychází z aktuální výše cen prací a materiálu pro realizaci akce.

1 O finanční prostředky ve výši 60 000 Kč zvyšujeme financování z dotace SURAO.   

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

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

30.5.2022

Ing. Pavel Gryndler

vedoucí odboru

Výdaje2. Tabulka

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

Mgr. Václav Červín 

místostarosta

22008/5000

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

7.6.2022

životního prostředí

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 74 124 032,46 300 000,00 74 424 032,46

0,00

74 124 032,46 300 000,00 74 424 032,46

původní změna nový

6027/6156 PO Srdíčko - investiční příspěvek 0 300 000 300 000

0

0

0 300 000 300 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Požadavek PO Srdíčko - nákup nového konvektomatu do kuchyně.

1 O finanční prostředky ve výši 300 000 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

7.6.2022

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 

31.05.2022

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 74 424 032,46 1 479 000,00 75 903 032,46

2 8233/8200 příspěvky na komunikaci 150 000 150 000

3 8233/8200 Muzeum - prodej kovů 0 21 000 21 000

0

74 424 032 1 650 000 76 074 032

původní změna nový

4 8211/8200 městský hřbitov 700 000 300 000 1 000 000

5 8233/8200 napojení chodníku u přejezdů Osvobození a Žitenická 0 700 000 700 000

6 8257/8200 Městská věž- Kostel všech svatých - oprava 5 100 000 650 000 5 750 000

0

5 800 000 1 650 000 7 450 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

4 Opravy hřbitova obsahují sochařské opravy významných hrobů, nové rozvody vody, zřízení nových urnových míst. 

Další náklady budou na opravy komunikací, které poničily stromy vyvrácené vichřicí.

5 V rámci stavby "Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa " došlo k dohodě se   Správou železnic, s.o. Ústí nad Labem s tím, 

že Město Litoměřice připraví a zrealizuje napojení chodníků na nové přechody přes železnici. Rezerva oproti rozpočtu  

je na změnu stávajících vjezdů. 

6 Oprava městské věže nepočítala s opravou městských hodin. Jejich špatný technický stav byl zjištěn až po postavení  

lešení a zhodnocení objektu z venkovní strany (oprava hodin dle rozpočtu max.  350 tis. Kč). 

Zároveň bude ještě provedeno nasvícení věže (cca 300 tis. Kč).

Bylo by neekonomické, řešit tyto akce samostatně,  muselo by se stavět znova lešení.

1 O finanční prostředky ve výši 1.479.000 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

7.6.2022

územního rozvoje

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 

31.5.2022

Mgr. Václav Červín

mistostarosta

Ing. V. Brunclíková MBA

vedoucí odboru



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 75 903 032,46 366 000,00 76 269 032,46

0

0

0

75 903 032 366 000 76 269 032

původní změna nový

2 8503/8500 městská hromadná doprava 12 600 000 306 000 12 906 000

3 8503/8500 letní obsluha koupaliště 0 60 000 60 000

0

0

C e l k e m 12 600 000 366 000 12 966 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Na základě dne 23.01.2019 uzavřené "Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou  

podle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů", se společností Autobusy Karlovy Vary, a.s., IČO 25332473, se sídlem Sportovní 578/4, Drahovice,

360 01 Karlovy Vary, je nezbytné v souladu s odstavci 80 - 87 a 154 této Smlouvy uzavřít Dodatek č. 2, který aktuálně řeší a 

upravuje navýšení ceny dopravního výkonu (CDV) pro rok 2022 v návaznosti a závislosti na změně cen nákladových vstupů 

daných přírůstkem indexu spotřebitelských cen podle ČSÚ. Dochází tak k navýšení CDV z původních 52,41 Kč/km od r. 2020,  

resp. 52,43 Kč/km v r. 2021 na 54,40 Kč/km pro rok 2022.

3 Na základě dlouhodobé poptávky občanů a pokynů pana místostarosty L. Wünsche by mělo pro období letních prázdnin

(červenec + srpen) dojít k zahájení pilotního (zkušebního) provozu autobusové obsluhy na trase "autobusové nádraží - 

koupaliště - zpět". Při plánování rozsahu bylo primárně vycházeno ze současného provozu městské dopravy a zachování 

stejného počtu vozidel a řidičů s návazností na autobusovém nádraží. Spoje jsou navázány na linky B, C a D a také s ohledem 

na bezpečnostní přestávky řidičů a oběhy stávajích vozidel. Za období letních prázdnin je v navrženém provozu předpoklad do 

1 tis. ujetých kilometrů s cenou jako CDV v indexované výši pro rok 2022 u běžné MAD, tj. 54,40 Kč za kilometr. Celkem tedy 

max. do 60 tis. Kč. V případě přijetí a využívání služby občany, by se pro další následná období mohla trasa stát po vyhodnocení

provozu součastí řádných linek MAD.

1 O finanční prostředky ve výši 366 000 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)

25.5.2022

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

7.6.2022

odbor dopravy a silničního hospodářství

1. Tabulka P ř í j m y 



saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 88 799 760,21

dotace -435 727,75

mezisoučet 88 364 032,46

ekonomický -12 940 000,00

mezisoučet 75 424 032,46

správní 0,00

mezisoučet 75 424 032,46

školství, kultury, sportu a PP 0,00

mezisoučet 75 424 032,46

správa nemovitého majetku města -750 000,00

mezisoučet 74 674 032,46

životního prostředí -550 000,00

mezisoučet 74 124 032,46

sociálních věcí a zdravotnictví 300 000,00

mezisoučet 74 424 032,46

stavební úřad 0,00

mezisoučet 74 424 032,46

územního rozvoje 1 479 000,00

mezisoučet 75 903 032,46

městská policie 0,00

mezisoučet 75 903 032,46

útvar PROLIDI 0,00

mezisoučet 75 903 032,46

komunikace, marketingu a CR 0,00

mezisoučet 75 903 032,46

útvar obrany a krizového řízení 0,00

mezisoučet 75 903 032,46

obecní živnostenský úřad 0,00

mezisoučet 75 903 032,46

dopravy a silničního hospodářství 366 000,00

mezisoučet 76 269 032,46

organizační složka SMART CITY LITOMĚŘICE 0,00

mezisoučet 76 269 032,46

stav po 3. RO ve FV 76 269 032,46

3. RO ve FV celkem -12 530 727,75

členění dle odborů, útvarů zdroje z min. let



Tab. č. 3

Celkový výběr daní za období 1-5/2022 s porovnáním na období 1-5/2021   

(údaje v tis. Kč)

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022

61 000 61 000 3 200 3 200 9 800 9 800 81 900 81 900 4 000 4 000 195 000 195 000 22 100 22 100

1 9 611 6 825 186 330 774 896 3 649 2 055 15 128 17 901 345 387

2 5 762 5 086 183 160 837 1 056 544 725 19 777 21 973 8 8

3 3 911 3 788 583 621 582 723 14 015 14 551 7 690 10 139 118 9

19 284 15 699 952 1 111 2 193 2 675 18 208 17 331 0 0 42 595 50 013 471 404

4 1 189 3 934 693 845 3 865 3 858 11 668 15 653 123 11

5 2 821 4 603 700 956 653 2 002 19 382 24 046 37 17

6

4 010 8 537 0 0 1 393 1 801 4 518 5 860 0 0 31 050 39 699 160 28

7

8

9

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

10

11

12

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

23 294 24 236 952 1 111 3 586 4 476 22 726 23 191 0 0 73 645 89 712 631 432

%

plnění

124 834 143 158

33 44

3 2

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)

% plnění (bez PO-OBCE)

Rozdíl plnění +/-
18 324

(bez PO-OBCE)

28 28 0 0 38 464638 40 30 35 37

1511

VÝBĚR DANÍ 

Měsíc

FO-placena plátci FO-placena popl. FO-vybíraná srážkou PO PO-OBCE DPH Daň z nemovitých věcí

1111 1112 1113 1121 1122 1211



  

 

 

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 7.6. 2022 v zasedací místnosti U Mráze v budově MěÚ Litoměřice 

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

1. Návrhy na rozpočtová opatření 
2. Různé 

 
 
 
 
 
Konec jednání: 17:00 

Termín příštího jednání: 31. 8. 2022  od 16:00 h v zasedací místnosti U Mráze v budově MěÚ 
Litoměřice  

 
 
 
      
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 – místostarosta Wünsch, Bc. Humlová, Ing. Brunclíková, Ing. Gryndler,  
 
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 2022 – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV bere informaci na vědomí, souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)  
 
Odbor ekonomický – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor správní – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor správy nemovitého majetku města – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor životního prostředí – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor územního rozvoje – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor dopravy a silničního hospodářství – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 

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 

 

celková výše rozpočtových opatření – snížení  schodku rozpočtu (financování)  o částku 12 471 
tis. Kč, z toho: 

ze zdrojů města – snížení financování o částku  12 531 tis. Kč (viz list celkem) 

z dotace SURAO – zvýšení financování o částku  60 tis. Kč (viz list odbor ŽP) 

 

Ad 2. Různé: 

vývoj daňových příjmů za 1–5/2022:    
- v porovnání se stejným obdobím minulého roku je stav plnění jednotlivých daní (viz příloha) 

vyšší o cca 18,3 mil. Kč (tj. + 15 %), z toho zejména: 

• daň z přidané hodnoty (položka 1211) cca + 16 mil. Kč (+ 22 %) 
 

 

 

 
 
 ověřil – Ing. Radek Lončák, MBA  
 

 

 

 

Přílohy:  
 

• Návrhy rozpočtových opatření  

• Daňové příjmy za 1–5/2022 

 

 

 

 

 

 
Rozdělovník:   

• 1x Ing. Lončák, MBA – předseda FV 

• 1x členové FV 

• 1x vedení města 

• 1x vedoucí zúčastněných odborů a PO 

• 1x rozpočtářka 

• 1x vnitřní audit 

• 1x sekretariát 
 

mailto:podatelna@litomerice.cz
http://www.litomerice.cz/
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 23. 6. 2022

Číslo bodu: 7

Název bodu: Schválení účetní závěrky, Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření města Litoměřice za rok 2021

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

Důvodová zpráva:
Schválení účetní závěrky:
- vyplývá z vyhlášky MF č. 220/2013 Sb. ke schvalování účetních závěrek některých účetních
jednotek, která ukládá povinnost schvalovat účetní závěrku příslušným orgánem obce
podklady pro schvalování účetní závěrky - viz přílohy:
Účetní výkazy k 31.12. 2021 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát,
Příloha, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu (tato příloha je součástí
materiálů v níže uvedeném webovém odkazu)
Inventarizační zpráva za rok 2021
Roční zpráva orgánu veřejné správy za rok 2021 - (zpráva interního auditu)
Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2021 (tato příloha je součástí
materiálů v níže uvedeném webovém odkazu)
Závěrečný účet:
- v souladu s § 17 z. 250/2000 Sb. byl návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce v termínu
15 dní před jednáním zastupitelstva
- přezkum hospodaření za rok 2021 byl proveden kontrolními pracovníky KÚ Ústeckého kraje – závěr
zprávy – nebyly zjištěny chyby a nedostatky
- vzhledem k závěru Zprávy o přezkumu hospodaření je tedy zastupitelstvu Města Litoměřice
navrženo souhlasit s celoročním hospodařením Města Litoměřice za rok 2021 bez výhrad
viz přílohy:
Závěrečný účet Města Litoměřice za rok 2021 (tato příloha je součástí materiálů v níže uvedeném
webovém odkazu)
Účetní výkazy k 31.12. 2021 (tato příloha je součástí materiálů v níže uvedeném webovém odkazu)
Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2021 (tato příloha je součástí
materiálů v níže uvedeném webovém odkazu)
 
Úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně příloh a celá Zpráva o přezkoumání hospodaření je
zveřejněna na webových stránkách Města Litoměřice – viz odkaz
 
https://www.litomerice.cz/rozpocet-a-hospodareni-mesta/navrh-zaverecny-ucet-za-rok-2021

Návrh usnesení:

usnesení č. 68/4/2022

ZM schvaluje účetní závěrku Města Litoměřice za rok 2021 (viz příloha orig. zápisu).
ZM schvaluje Závěrečný účet Města Litoměřice za rok 2021 bez výhrad včetně Zprávy o výsledcích
přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2021 (viz přílohy orig. zápisu).

Příloha č. 1: inventarizacni_zprava_2021_FINAL.pdf

https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1304?name=inventarizacni_zprava_2021_FINAL.pdf
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Příloha č. 2: informace_o_kontrolni_cinnosti_2021.pdf
Příloha č. 3: Rocni_zprava_organu_verejne_spravy.pdf

V Litoměřicích 27.06.2022

Předkládá: Mgr. Karel Krejza

https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1305?name=informace_o_kontrolni_cinnosti_2021.pdf
https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1306?name=Rocni_zprava_organu_verejne_spravy.pdf


    

Město Litoměřice 

Mírové náměstí č. 15/7, 412 01 Litoměřice 

IČ: 00263958 

 

 

 

 

 

 

 

               INVENTARIZAČNÍ  ZPRÁVA  
 
 
 
 

o provedení řádné inventarizace podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. § 29 a 30 
 
 
 

ke dni 31.12. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků, tj. včetně pohledávek, jiných 
aktiv a pasiv a skutečností účtovaných na podrozvahových účtech účetní jednotky ke dni roční 
účetní závěrky v souladu s:  
 

• příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění 

• vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky 

• platnými českými účetními standardy, pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou 
účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

• dle vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků 

• ustanoveními Směrnice č. 3/2011, pro evidenci a hospodaření s nemovitým a movitým 
majetkem města 

• Směrnicí č. 11/2016 k provádění inventarizace 

• Příkazem starosty města a tajemníka MěÚ č. 18/2021 – Plánem inventur na rok 2021 
 

 
Inventarizace byla provedena k rozvahovému dni 31.12. 2021 (tj. k tomuto datu byly 
zjišťovány skutečné stavy). 
 
Inventarizace byla zahájena dne 3. 1. 2022 a ukončena dne 4. 2. 2022. 

   
V příkazu starosty města a tajemníka MěÚ č. 18/2021 – Plánu inventur na rok 2021 – 
provedeno jmenování hlavní inventarizační komise (HIK) a inventarizačních komisí – 
složení komisí a seznam inventovaných účtů je přílohou tohoto příkazu. 
 
HIK provedla proškolení všech členů inventarizačních komisí – o tomto proškolení byl 
vyhotoven protokol. 
 

Průběh inventarizace: 

Fyzická inventura majetku: zjištění skutečného stavu majetku a porovnání se stavem 
v evidenci majetku (dle sestav z evidence majetku). 

Fyzickou inventuru majetku provedly jednotlivé inventarizační komise.  

Osoby odpovědné za evidenci majetku předaly inventarizačním komisím sestavy z evidence 
majetku do 10. 1. 2022 (v případě účtu 021 Stavby do 21. 1. 2022). 

Po provedení fyzické inventury majetku předaly inventarizační komise odkontrolované 
podklady zpět HIK do 18. 1. 2022 (v případě účtu 021 Stavby do 28. 1. 2022). 

 

Dokladová inventura: zjištění skutečného stavu pohledávek a závazků (popřípadě 
ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventuru) a porovnání se stavem 
v evidenci.  

Dokladovou inventuru provedla HIK.  

Osoby odpovědné za účetnictví předaly HIK podklady z účetnictví, osoby odpovědné za 
evidenci předaly HIK podklady z evidence. 

HIK provedla porovnání stavů v účetnictví na stav zjištěný fyzickou i dokladovou 
inventurou (do 4. 2. 2022). 

  



 
Průběh inventarizačních prací – inventarizace proběhla v pořádku, případné nedostatky byly 
odstraněny okamžitě - většinou se jednalo o přesuny majetku  mezi kancelářemi, které se ihned 
odůvodnily, došlo k přesunu do správných místností a byl zajištěn soulad s inventurními soupisy. 

 
Nefunkční, rozbitý a neupotřebitelný majetek, který byl na základě inventarizace zjištěn, byl 
navržen na vyřazení z evidence majetku a účetnictví – návrh bude předán škodní a likvidační 
komisi. 
 
U žádné inventariční položky nebyl návrh na jiné ocenění. 
 
Podle inventurních soupisů byl zjištěn majetek a závazky uvedený v Příloze č. 1. 
 
 
 
V rámci provedené inventarizace nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. 

 
 
 
Na základě výše uvedených skutečností HIK konstatuje, že inventarizace majetku a 
závazků města Litoměřice k 31.12. 2021 proběhla v souladu s příslušnými předpisy. 
 
 
 
 
V Litoměřicích dne 4. 2. 2022 
 
 
 
Miroslav Letafka – předseda HIK__________________ 
 
 
 
Ing. Iveta Zalabáková – člen HIK__________________ 
 
 
 
Dita Tovarová – člen HIK________________________ 
 

 
 
 
 

Statutárnímu zástupci předáno dne 4. 2. 2022 
 
 
__________________________ 
Mgr. Ladislav Chlupáč – starosta  



Účtová třída účetní stav skutečný stav rozdíl

účtová třída : 01

Dlouhodobý nehmotný majetek

013 - software 5 310 242,10 5 310 242,10 0,00

014 - ocenitelná práva 460 002,00 460 002,00 0,00

018 - drobný dlouhodobý nehmotný majetek 3 224 909,34 3 224 909,34 0,00

019 - ostatní  dlouhodobý nehmotný majetek 12 142 407,61 12 142 407,61 0,00

účtová třída: 02

Dlouhodobý hmotný majetek

021 - stavby 3 051 743 091,24 3 051 743 091,24 0,00

022 - samostatné movité věci a soubory 111 224 052,07 111 224 052,07 0,00

movitých věcí 0,00

028  - drobný dlouhodobý hmotný majetek 53 988 202,29 53 988 202,29 0,00

účtová třída: 03

Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný

031 - pozemky 578 620 677,81 578 620 677,81 0,00

032 - kulturní předměty 17 830 620,00 17 830 620,00 0,00

účtová třída: 04

Nedokončený dlouhodobý majetek

041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 94 380,00 94 380,00 0,00

042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 70 596 610,27 70 596 610,27 0,00

účtová třída : 05

Poskytnuté zálohy

052 - poskytnuté zálohy na dlouh. hmotný majetek 40 296,90 40 296,90 0,00

účtová třída: 06

Dlouhodobý finanční majetek

061 - majetkové účasti  v osobách s rozh. vlivem 127 100 000,00 127 100 000,00 0,00

069 - ostatní dlouhodobý finanční majetek 173 762 000,00 173 762 000,00 0,00

účtová třída: 07

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

073 - oprávky k účtu 013 -4 627 456,60 -4 627 456,60 0,00

074 - oprávky k účtu 014 -460 002,00 -460 002,00 0,00

078 - oprávky k účtu 018 -3 224 909,34 -3 224 909,34 0,00

079 - oprávky k účtu 019 -4 344 144,20 -4 344 144,20 0,00

 

účtová třída: 08

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

081 - oprávky k účtu 021 -953 148 032,78 -953 148 032,78 0,00

082 - oprávky k účtu 022 -58 325 083,00 -58 325 083,00 0,00

088 - oprávky k účtu 028 -53 988 202,29 -53 988 202,29 0,00

Příloha č. 1
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účtová třída: 1

zásoby a opravné položky

111- materiál na cestě 0,00 0,00 0,00

112 - materiál na skladě 2 448 772,96 2 448 772,96 0,00

131- zboží na cestě 0,00 0,00 0,00

132-  zboží na skladě 928 342,40 928 342,40 0,00

192 - opravné položky k účtu 315 -29 539 510,93 -29 539 510,93 0,00

194 - opravné položky k účtu 311 -5 264 581,55 -5 264 581,55 0,00

  

Účtová třída: 2                                     

Zůstatky na bankovních účtech

231 195 955 605,34 195 955 605,34 0,00

236 1 054 281,52 1 054 281,52 0,00

241 18 254 060,38 18 254 060,38 0,00

245 7 316 502,09 7 316 502,09 0,00

261 40 482,00 40 482,00 0,00

262 0,00 0,00 0,00

účtová třída : 3

Zúčtovací vztahy

Pohledávky

311 - odběratelé 6 979 638,98 6 979 638,98 0,00

314 - krátkodobé poskytnuté zálohy 8 035 034,68 8 035 034,68 0,00

315 - jiné pohledávky z hlavní činnosti 35 462 892,81 35 462 892,81 0,00

316 - poskyt. přech. výp. (nemocnice Ltm) 0,00 0,00 0,00

319 - sdílené daně 0,00 0,00 0,00
  

Závazky

321 - dodavatelé   -4 487 888,97 -4 487 888,97 0,00

324 - krátkodobé přijaté zálohy -9 326 826,28 -9 326 826,28 0,00

325 - závazky ze správy 0,00 0,00 0,00

  

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi

331 - zaměstnanci -6 982 213,00 -6 982 213,00 0,00

333 - jiné závazky vůči zaměstnancům 0,00 0,00 0,00

335 - pohledávky za zaměstnanci 118 875,00 118 875,00 0,00

336 - závazky ze sociální zabezpečení -2 527 216,00 -2 527 216,00 0,00

337-zdravotní pojištění -1 126 197,00 -1 126 197,00 0,00

  

Zúčtování daní,dotací a ostat. zúčtování

341 - daň z příjmů 0,00 0,00 0,00

342 - jiné přímé daně -606 006,00 -606 006,00 0,00

343 - daň z přidané hodnoty -565 650,00 -565 650,00 0,00

344 - e-FEKTA-dotace-SAB-Foerderbank 0,00 0,00 0,00

345 - ostatní daně a poplatky 0,00 0,00 0,00

346 - dotace ze SR 92 589,07 92 589,07 0,00

347 - ostatní závazky 0,00 0,00 0,00

348 - pohledávky za rozp. ÚSC 85 800,00 85 800,00 0,00

349 - transfery zřízeným PO 0,00 0,00 0,00
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Jiné krátkodobé pohledávky a závazky

373 - poskytnuté zálohy na transfery 18 962 900,00 18 962 900,00 0,00

374 - přijaté zálohy na transfery -18 689 654,70 -18 689 654,70 0,00

375 - průtokové transfery 0,00 0,00 0,00

377 - ostatní krátkodobé pohledávky 10 813 537,93 10 813 537,93 0,00

378 - ostatní krátkodobé závazky -6 832 697,18 -6 832 697,18 0,00

  

Přechodné účty aktiv a pasiv

381 - náklady příštích období 1 654 389,00 1 654 389,00 0,00

384 - výnosy příštích období -4 000 000,00 -4 000 000,00 0,00

385 - příjmy příštích období 97 690,00 97 690,00 0,00

388 - dohadné účty aktivní 29 347 736,81 29 347 736,81 0,00

389 - dohadné účty pasivní -20 252 194,88 -20 252 194,88 0,00

395 - vnitřní zúčtování 0,00 0,00 0,00

  

Účtová třída : 4

Jmění účetní jednotky a upravující položky

401 - jmění účetní jednotky -2 959 051 534,66 -2 959 051 534,66 0,00

403 - transfery na pořízení dlouhodobého majetku -685 179 614,24 -685 179 614,24 0,00

406 - oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 850 840 213,61 850 840 213,61 0,00

408 - opravy předcházejících úč.období -1 358 270,16 -1 358 270,16 0,00

  

Fondy účetní jednotky

419 - ostatní fondy -1 070 681,52 -1 070 681,52 0,00

0,00
Výsledek hospodaření 0,00

431 - výsledek hospodaření ve schval. řízení 0,00 0,00 0,00

432 - nerozdělený zisk,neuhr. ztráta minulých let -459 606 038,29 -459 606 038,29 0,00

Dlouhodobé závazky

455 - dlouhodobé přijaté zálohy -1 864 800,00 -1 864 800,00 0,00

459 - ostatní dlouhodobé závazky -30 284 537,03 -30 284 537,03 0,00

  

Dlouhodobé pohledávky 

462 - poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodobé 3 223 610,00 3 223 610,00 0,00

465 - dlouhodobé poskytnuté zálohy 57 180,00 57 180,00 0,00

  

Dlouhodobé přijaté zálohy

471 - dlouhodobé poskytnuté zálohy 20 000 000,00 20 000 000,00 0,00

472 - dlouhodobé přijaté zálohy na transfery -7 723 192,84 -7 723 192,84 0,00

Účtová třída : 9

Podrozvahové účty

Majetek účetní jednotky

901 - jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 61 888,00 61 888,00 0,00

902 - jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 8 398 978,27 8 398 978,27 0,00

  

Odepsané pohledávky a závazky
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905- vyřazené pohledávky 4 875 625,58 4 875 625,58 0,00

Další podmíněné pohledávky z transferů

955-ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky 45 814 492,04 45 814 492,04 0,00

z transferů

956 - ost. dlouhodobé podmín. závazky z transferů -9 720 000,00 -9 720 000,00 0,00

961-Krátkodobé podmíněné závazky z oper.leasingu -1 311 951,60 -1 311 951,70 0,10

962-Dlouhodobé  podmíněné závazky z oper.leasingu -117 785,71 -117 785,71 0,00

  

Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva

992- ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 26 125,00 26 125,00 0,00

999 - vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -48 027 371,58 -48 027 371,58 0,00
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Město Litoměřice 
Mírové náměstí 15/7 
412 01 Litoměřice 

Informace o kontrolní 
činnosti a jejich výsledcích 
za rok 2021 
 

V souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen „kontrolní 
řád“) zveřejňuje Město Litoměřice jako kontrolní orgán informace  
o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2021. 

 
A) KONTROLY V RÁMCI SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI 

Jednotlivé kontroly v samostatné působnosti byly prováděny  
u příspěvkových organizací zřízených Městem Litoměřice a u příjemců 
dotací, a to zejména v oblasti sportu, kultury, sociálních služeb, případně 
dalších neziskových oblastí. Tyto kontroly jsou prováděny každoročně. 

Cíl kontroly není jen odhalení a pojmenování nedostatků, ale především 
preventivně metodický. Kontrola se zaměřila na dodržování všech právních 
předpisů vztahujících se k daným organizací se zvláštním důrazem na 
zákon č. 340/2015 Sb, registr smluv, vyhlášku č. 270/2010 Sb.,  
o inventarizaci a vyhlášku č. 114/2020 Sb., o FKSP u příspěvkových 
organizací. U příjemců dotací byl pak kladem důraz na dodržení podmínek 
uvedených v dotačních smlouvách. 

Kontroly prováděl Útvar kontroly a interního auditu. Celkem bylo v roce 2021 
provedeno 120 veřejnosprávních kontrol (viz Tabulka č. 1), přičemž bylo 
zkontrolováno 100 % poskytnutých finančních prostředků tj. 264.729.814, -
Kč.  

U 10 organizací bylo identifikováno zjištění, které vyžadovalo nápravu ve 
vazbě na inventarizaci a registr smluv. Žádnému subjektu nebyla uložena 
pokuta ani nařízen odvod finančních prostředků. Nejčastější zjištěním bylo 
nedodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb.  



 

Město Litoměřice 
Mírové náměstí 15/7 
412 01 Litoměřice 

Tabulka č. 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) KONTROLY V RÁMCI PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI 

Jednotlivé kontroly v přenesené působnosti probíhaly ve vazbě na 
jednotlivé agenty městského úřadu, viz Tabulka č. 2. Cílem kontroly je 
odhalení nedostatků s důrazem na dodržování platné legislativy. 

Obecní živnostenský úřad kontroloval dodržování zákona č. 455/1991 Sb., 
u právnických a fyzicky podnikajících osob. V roce 2021 provedl 605 kontrol, 
přičemž u 76 bylo identifikováno porušení výše uvedeného zákona. Celkem 
byly uloženy sankce v hodnotě 282.500, -Kč. Nejčastější zjištěním bylo 
porušení § 63 odst. 1) zákona č. 455/1991 Sb. 

Obor dopravy a silničního hospodářství kontroloval dodržování zákona  
č. 247/200 Sb., zákona č. 56/2001 a vyhlášky č. 167/2002, č. 302/2001 Sb., 
u autoškol registrovaných u Městského úřadu Litoměřice a stanic 
technických kontrol v působnosti Městského úřadu Litoměřice. V roce 2021 
provedl 8 kontrol, přičemž nebylo identifikováno žádné porušení výše 
uvedených právních předpisů. Finanční sankce nebyla uložena.  

Obor správní kontroloval dodržování zákona č. 301/2000 Sb., a vyhlášky  
č. 207/2001 Sb., u matričních úřadů v působnosti Městského úřadu 
Litoměřice. V roce 2021 provedl 10 kontrol, přičemž u 1 bylo identifikováno 
porušení výše uvedeného zákona. Finanční sankce nebyla uložena. 
Nejčastější zjištěním bylo nedodržení § 10 odst. 1) vyhlášky č. 207/2001 
Sb. 
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Odbor životního prostředí kontroloval dodržování právních předpisů 
v oblasti odpadového hospodářství, ochrany zvířat a přírody u fyzických  
a právnících osob. V roce 2021 provedl 93 kontrol, přičemž u 27 bylo 
identifikováno porušení výše uvedeného zákona. Celkem byly uloženy 
sankce v hodnotě 86.900, -Kč. Nejčastější zjištěním bylo neoprávněné 
spalování odpadů. 

Stavební úřad kontroloval dodržování zákona č. 111/2006 Sb., v oblasti 
nebytových prostor, ve stavbách pro rodinnou rekreaci, bytových domech, 
stavbách pro bydlení a jiných stavbách. V roce 2021 provedl 4 kontroly, 
přičemž u 4 bylo identifikováno porušení výše uvedeného zákona. Finanční 
sankce nebyla uložena. Nejčastější zjištěním byl nesoulad s výše uvedeným 
zákonem. 
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Zpracovala za Útvar kontroly a interního auditu Mgr. Šárka Pěkná 
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Za Útvar kontroly a interního auditu vypracovala: Mgr. Kateřina Moučková  
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Úvod 

 Na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole je útvar kontroly 
a interního auditu (dále jen „interní audit“) jednou ročně povinen předkládat 
vedoucímu orgánu veřejné správy výsledky finančních kontrol. 

Město v roce 2020 poskytlo svým příspěvkovým organizacím příspěvek 
(včetně investičního příspěvku) ve výši 167.239.793, - Kč a neziskovým 
organizacím na jejich činnost ve výši 37.088.980, - Kč, tj. celkem 204.328.773, - 
Kč.  

Celkový objem kontrolovaných finančních prostředků, se kterými naše 
příspěvkové organizace hospodařili v roce 2021 a dotace za rok 2021, které byly 
poskytnuty jiným subjektům, celkem činí 597.767.498, - Kč, z toho bylo 
zkontrolováno celkem 264.729.814, - Kč, tj. 44,28 % z celkových finančních 
prostředků.  

Zbývající částka ve výši 333.037.684, - Kč, tj. 55,71 % finančních prostředků 
nebyla kontrolována, neboť tyto finanční prostředky podléhají kontrole příslušných 
poskytovatelů, tj. KÚÚK a poskytovatelům dotací (MŠMT, MPSV, MŽP, …).  

1. Auditní činnost za rok 2021 

 Útvar interního auditu provedl za rok 2021 auditní šetření ve vazbě na vnitřní 
kontrolní systém úřadu – poskytování příspěvku příspěvkové organizaci ve vazbě 
na hospodaření s veřejnými prostředky. 

Prověření vnitřního kontrolního systému ve vazbě na jednotlivé procesy a 
dodržování podmínek zveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o 
registru smluv, a především na právní důsledky § 6 a 7 výše uvedeného zákona 
(následky uveřejnění a zrušení smlouvy s účinností od 1. 7. 2017). 

Z daného šetření vyplynulo, že  

- organizace má nastaveny procesy pro uveřejňování smluv v rámci vnitřního 
kontrolního systému a nastaveny kontrolní mechanismy. 

 

2. Veřejnosprávní kontrola příspěvkových organizací zřízených 
Městem Litoměřice za rok 2021 

 V rámci kontrolní činnosti provedl interní audit 15 veřejnosprávních kontrol. 
Kontrola byla v minulých letech zaměřena vždy na celkové hospodaření zřízených 
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příspěvkových organizací, na základě toho byly v daném roce provedeny kontroly 
hospodaření s poskytnutými příspěvky a vlastními výnosy za rok 2020.   

Stěžejní úkol od vedení města pro kontrolu daného roku bylo prověření 
přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v kontrolovaných 
subjektech.  

Veřejnosprávní kontroly (dále jen „kontrola“) příspěvkových organizací 
zřízených městem Litoměřice: 

 
1) Masarykova základní škola Litoměřice 
2) Dům dětí a mládeže Rozmarýn, Litoměřice 
3) Základní škola Litoměřice, U Stadionu 
4) Centrální školní jídelna Litoměřice 
5) Příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy Litoměřice 
6) Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích 
7) Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 
8) Základní škola Litoměřice, Havlíčkova  
9) Základní škola Litoměřice, Ladova  
10) Základní škola Litoměřice, Na Valech 
11) Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 
12) Základní umělecká škola Litoměřice 
13) Městská kulturní zařízení v Litoměřicích 
14) Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – Srdíčko 
15) Technické služby města Litoměřice 

 

Kontrola byla zaměřena na ověření účelného a hospodárného použití 
poskytnutého příspěvku, dotací a vlastních výnosů za rok 2020.  

Celková výše kontrolovaných finančních prostředků za rok 2020 činila 
227.640.834, - Kč (včetně dotací příspěvkovým organizacím poskytnutým na 
individuální akce) u výše uvedených příspěvkových organizací, což představovalo 
cca 40,60 % z celkového objemu 560.679.518, - Kč prostředků, se kterými dané 
organizace hospodařily v roce 2020.  

Prostředky poskytnuté krajským úřadem na financování škol a školských 
zařízení v celkové částce nebyly kontrolovány, neboť tuto kontrolu si vyhradil 
krajský úřad. Prostředky poskytnuté od Úřadu práce Litoměřice (dále jen „ÚP“), 
MŠMT a MŽP nebyly kontrolovány, neboť podléhají kontrole daných poskytovatelů. 

 
 Kontrolou byly zjištěny nedostatky věcného a formálního charakteru ve 
vazbě na zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. a zákon č. 250/2000 Sb. 
V kontrolovaných oblastech nebyly zjištěny neoprávněné náklady.  
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Byly zjištěny věcné nedostatky ve zveřejňování smluv ve vazbě na zákon o 
registru smluv č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

3. Veřejnosprávní kontrola poskytnutých finančních prostředků 
neziskovým organizacím za rok 2020 

Město poskytlo finanční prostředky za rok 2020 celkem ve výši neziskovým 
organizacím, působících v oblasti sociální, kultury a sportu. Některé organizace 
obdržely finanční prostředky z několika grantových oblastí. Celkem bylo rozděleno 
na sociální oblast, na kulturní a sportovní oblast, na agendu Zdravá města, 
Fairtradové aktivity a cestovní ruch v celkové výši 37.088.980, - Kč. 

Ke kontrole bylo vybráno 103 organizací, u kterých byla provedena 
veřejnoprávní kontrola. Z celkové poskytnuté částky 37.088.980, - Kč byla 
provedena kontrola ve výši100 % poskytnutých prostředků.  

Vzhledem k stále přetrvávající epidemické situaci nebyly uskutečněny 
projekty ve výši 484.243, - Kč.  

Závěrem lze konstatovat, že pouze jeden příjemce nesplnil podmínky pro 
vrácení dotace v daném termínu. Ostatní příjemci vyčerpali finanční prostředky na 
daný účel v souladu s uzavřenou smlouvou. V průběhu kontroly se vyskytly 
formální nedostatky, které byly v průběhu kontroly odstraněny.  

Kontrolní skupina nicméně konstatuje, že došlo k výraznému zlepšení ve 
vazbě na vedení podkladů vztahujících se k čerpání finančních prostředků u 
kontrolovaných organizací. 

Audit detekoval ve vazbě na systém poskytování dotací v rámci celé 
organizace tato rizika: 

- riziko spatřuje audit v tom, že v rámci poskytování daných dotací (vyhlášených 
programů) není vedena jednotná databáze (přehled) o výši a účelu všech 
poskytovaných dotací, seznamy v rámci vyhlášeného programu jsou vedeny 
na jednotlivých odborech, 

- riziko rovněž spatřuje v tom, že financování některých aktivit je vázaná přímo 
na doložení originálů dokladů předložených organizací po akci, doklady 
organizace nebo fyzická osoba předkládá bez vazby na účetnictví organizace 
a bez předběžné fyzické kontroly provedení akce ze strany poskytovatele.  
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4. Celkový závěr 

Na základě výše uvedeného interní audit konstatuje, že v rámci kontrolní 
činnosti se vyskytly formální nedostatky, které neovlivnily hospodaření 
kontrolovaných organizací a věcné nedostatky, které by mohly nevýznamně 
ovlivnit hospodaření kontrolovaných organizací. 

Doporučení ke zkvalitnění řízení provozní a finanční činnosti orgánu veřejné 
správy a jejího vnitřního kontrolního systému. 

Interní audit stále vidí riziko v toku informací v rámci úřadu, tj. mezi 
jednotlivými odbory a ostatními odpovědnými zaměstnanci, přičemž v této oblasti 
došlo během roku k velkému zlepšení. Včasné, přesné a konkrétní informace 
napomáhají zkvalitnit, a především zefektivnit procesy v organizaci, a tím i chod 
veřejné správy a služby ve vazbě na občany. 

 

 

V Litoměřicích dne 13. 1. 2022. 

 
 

Za vedení organizace 
Mgr. Ladislav Chlupáč,  

 starosta města  
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 23. 6. 2022

Číslo bodu: 8

Název bodu: Zpráva o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města
Litoměřice 2021

Zodpovídá: Ing. Pavel Richter
Zpracoval/a/i: Ing. Veronika Šturalová

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města Litoměřice schválilo dne 3.12.2020 Akční plán ke Strategickému plánu rozvoje
města Litoměřice na rok 2021. Tento plán obsahoval plánované investice a opravy na daný rok. V
rámci vyhodnocení naplnění plánu se každý zodpovědný odbor vyjádřil k naplnění plánovaných
aktivit.
Strategický tým města na svém zasedání 4.5.2022 vyhodnotil informaci o naplnění Akčního plánu za
loňský rok. Plán byl doplněn seznamem akcí, které byly realizovány nad rámec schváleného plánu. V
příloze přiložena zpráva o naplnění Akčního plánu 2021.

Návrh usnesení:

usnesení č. 69/4/2022

ZM schvaluje zprávu o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice za rok
2021 (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: Vyhodnoceni_Akcniho_planu_2021.pdf

V Litoměřicích 27.06.2022

Předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč

https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1329?name=Vyhodnoceni_Akcniho_planu_2021.pdf
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Vyhodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Litoměřice 
rozpočtový rok 2021 

Vyhodnocení akčního plánu za rok 2021 schválil Strategický tým udržitelného rozvoje. Jeho zpracování a vyhodnocení bylo v kompetenci vedoucích pracovníků 

MěÚ a vedení města Litoměřice. 

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 cílů SPRM v jednotlivých letech s ohledem na dostupné finanční prostředky. Obsahuje konkrétní seznam akcí (investic a projektů), 

které byly v daném roce realizovány a provazuje je s jednotlivými oblastmi a cíli SPRM. Tento způsob pomáhá přesně určit, kolik financí bylo investováno do 

konkrétních rozvojových oblastí a jak se daří naplňovat priority strategického plánu.  

Akční plán  je 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.  

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  

Následující tabulka znázorňuje vyhodnocení jednotlivých investic a oprav, které byly na rok 2021 plánovány.   

• Z celkového počtu 17 plánovaných akcí, nebyly realizována 1.  

• 1 akce byla z technických důvodů rozložena do let 2021 - 2022.   

• Realizace 3 akcí byla celá z technických důvodů přesunuta do roku 2022.  

• 14 akcí bylo zrealizovány nad rámec plánu.  

Celkem bylo realizováno 26 investičních akcí.  



STRAT. 

CÍL
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Zrealizováno 
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(Ano/Ne)
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2021 (v tis. Kč)
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NÁKLADY ZA 
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NÁKLADY ZA 

AKCI/ DOTACE 

2021 (v tis. Kč)

TERMÍN 

REALIZACE

Výsledek/ 

výstup projektu

Zdůvodnění, pokud nebyly 

naplněny hlavní cíle 

A.III Kasárna pod Radobýlem stavební úpravy objektů OUR ANO 7 488 7 488 7 488 5 938 5 938 2020 - 2022

v 2020 hrazeno 5 512 tis. 

Kč, nedočerpaná část 2021 

přesun do 2022 

B.I ul. Žernosecká prodloužení vodovodního řádu OŽP ANO 2 163 2 163 NE SURAO/2021 800 2 200 1 766 1 766 2020 -2022

v 2020 hrazeno 97 tis. Kč, 

300 tis. Kč přesun do 2022 

B.III ul.Mezibraní dokončení regenerace zeleně OŽP ANO 7 263 7 263 NE SURAO/2021 1 000 800 798 798 2020- 2021

zregenerované 

území v 2020 hrazeno 6 465 tis. Kč

B.III

Rekonstrukce rybníku - 

Pokratice rekonstrukce Pokratického rybníka OŽP NE 3 000 3 000 NE SURAO/2021 2 500 98 98 2021-2022

připravená 

projektová 

dokumenace

v 2021 hrazeno 98 tis., 

přesun akce do 2022

B.III PO TSM - sekačka

nákup sekačky pro Technické služby 

města OŽP ANO 999 999 NE SURAO/2021 1 000 999 999 2021

sekačka 

zakoupena

B.III Podzemmní kontejnerová stání instalace podzemních kontejnerů OŽP ANO 1 200 1 200 NE SURAO/2021 1 200 952 952 2021

C.I ZŠ Litoměřice Masarykova 

 vybudování odborných učeben pro 

polytechniku OŠKSaPP ANO 27 800 22 100 5 700 ANO IROP/2021 15 432 14 200 2 700 11 500 2020 - 2021

v roce 2020 hrazeno celkem 

13,6 mil. Kč (z toho město 

2,7 mil. Kč, dotace 11,5 mil. 

Kč)

C.I ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32

vybud. zázemí pro techn.a řemesl. 

obory a vybud.učebny- OŠKSaPP ANO 1 928 1 832 96 ANO IROP/2021 2 043 1 928 96 1832 2021

projekt 

zrealizován

C.I ZŠ Litoměřice, Ladova 5 

rekonstr. učebny pro moder.výuku 

cizích jazyků a infor. OŠKSaPP ANO 1 285 1 221 64 ANO IROP/2021 1 635 1 285 64 1221 2021

projekt 

zrealizován

C.I

MAP ORP LITOMĚŘICE  II 

(projekt MAS České středohoří)

implementace Místního akčního 

plánu rozvoje škol na ORP Litoměřice 

OŠKSPP/

PROLIDI ANO 2 032 2 032 0 NE MAS/OPVVV/2021 434 434 434 2018-2022

projekt 

realizován

E.II "LOKAL" Litoměřice Odpovědně 

Kvalitně Atraktivně Lidsky

Napojení na Portál občana ČR, 

zavedení metody EFQM a CSR, 

zpracování strategie komunikace PROLIDI ANO 8 907 8 462 445 NE OPZ/2021/2022 2 672 2 021 101 1 920 2021-2023

projekt v 

realizaci

Celkem 64 065 50 272 13 793 26 044 13 160 30 419 8 899 21 520

Nové investice a projekty

instalována kontejnerová stání v Seifertově 

ul.

Akční plán - vyhodnocení investic a projektů zrealizovaných za rok 2021  (v tis. Kč)
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Zdůvodnění, pokud nebyly 

naplněny hlavní cíle 

B.III Park V. Havla 

rekonstrukce závlah a veřejného 

osvětlení OŽP ANO 2 000 2 000 NE SURAO/2021 2 000 750 750 2021 - 2022

nedočerpaná část přesun 

do 2022

B.III Jiráskovy sady údržba parku OŽP ANO 1 200 1 200 NE 2021

C.I ZŠ Litoměřice, U Stadionu rekonstrukce rozvodu tepla I. OŠKSaPP NE 1 500 1 500 SURAO/2022 1 500 2022 přesun do 2022

C.I ZŠ Litoměřice, Ladova 5 výměna ležatých rozvodů vody OŠKSaPP ANO 1 500 1 500 NE SURAO/2021 1 500 1 500 1 500 2021

akce 

zrealizována

C.IV. Domov seniorů  oprava budovy OSVaZ ANO 1 000 1 000 1 000 1 372 1 372 2021

navíc výměna 

protipožárních dveří

D.I Centrum Srdíčko oprava vodovodního potrubí OSVaZ ANO 1 000 1 000 NE SURAO/2021 1 000 500 500 2021

opravené 

v.potrubí

nebytové prostory (prostory určené k 

podnikání) + venkovní prostory OSNMM ANO 2 846 2 846 2 846 2 846 2021

zrelizované 

opravy 

objekty bývalých kasáren (VUSS,KDH, 

KPR a Pobřežní) - nebytové prostory 

(prostory určené k podnikání OSNMM ANO 2 025 2 025 2 025 2 025 2021

zrelizované 

opravy 

bytové prostory OSNMM ANO 8 797 8 797 8 797 8 797 2021

zrelizované 

opravy 

Rekonstrukce bytového fondu, 

hrazeného z rozpočtu města bytové prostory OSNMM ANO 1 951 1 951 1 200 1 095 1 095 2020-2021

zrelizované 

opravy 

Celkem 23 819 6 000 17 819 5 000 18 885 16 135 2 750

Opravy majetku města  - 

hrazené z prostředků bytového 

hospodářstvíE.I

proběhla pouze běžná údržba, velké zásahy 

přesunuty do roku 2022

Významné opravy a rekonstrukce



STRAT. 

CÍL
NÁZEV POPIS ODPOVĚDNOST

Zrealizováno 

2021

(Ano/Ne)

ROZPOČET 

CELKEM 

(v tis kč)

DOTACE 

CELKEM

VLASTNÍ 

ZDROJE 

CELKEM

NUTNOST 

PŘEDFIN. 

REALIZACE 

AKCE  

ANO/NE

ZDROJ DOTACE/

PROPLACENÍ 

DOTACE

NÁVRH 

ROZPOČTU 

2021

ROZPOČTOVÉ 

OPATŘENÍ 2021

SKUTEČNÉ  

NÁKLADY ZA 

AKCI CELKEM  

2021

SKUTEČNÉ  

NÁKLADY ZA 

AKCI/ VLASTNÍ 

ZDROJE  

2021

SKUTEČNÉ 

NÁKLADY ZA 

AKCI/ DOTACE 

2021

TERMÍN 

REALIZACE

Výsledek/ 

výstup projektu

Zdůvodnění, pokud nebyly 

naplněny hlavní cíle 

B.l Opravy chodníků na sídlíštích průběžné opravy OÚR ANO 1 000 1 000 1 000 1 000 2021

B.l U Stadionu oprava veřejného osvětlení OÚR ANO 1 460 1 460 1 460 1 455 1 455 2021

zrekonstruovan

é osvětlení

B.l Centrum Srdíčko oprava střechy OSVaZ ANO 1 500 1 500 1 500 1 403 1 403 2021

B.l Vodovod Na Vinici rekonstrukce vodovodu OŽP ANO 4 367 4 367 SURAO/2021 3 851 3 618 3 618 2020-2021 v 2020 hrazeno 749 tis. Kč

B.l Rekonstrukce Kalicha střecha a krov Kalicha OS ANO 13 000 2 500 10 500 NE MPR/2021 8 745 8 008 7 008 1 000 2019 - 2022

v 2019 hrazeno cca 2 mil. 

Kč, v 2020 cca 3 mil. Kč

B.l Oprava hřbitova OÚR ANO 500 500 498 2021

B.ll ul. Smetanová nový chodník OÚR ANO 800 800 800 800 800 2021 nový chodník 

B.ll Mostná hora oprava přístupového chodníku OÚR ANO 950 950 950 945 945 2021

opravený 

přístup

B.ll TSM náklady na opravy Údržba a opravy místních komunikací TSM ANO 3 400 3 400 3 400 3 961 3 961 2021

finance zahrnuty v 

příspěvku na provoz PO 

B.ll

Údržba a opravy místních 

komunikací údržba a opravy místních komunikací OÚR ANO 5 800 5 869 6 977 5 869 5 869 2021

B.III Kompostéry 

nákup a kompostérů pro obyvatele 

města (480 ks) OŽP ANO 1 077 1 077 SURAO/2021 800 1 091 1 077 1 077 2021

rozdělené 

kompostéry 

mezi obyvatele

C.ll Skatepark stavební úpravy OÚR ANO 7 000 7 000 0 7 000 5 516 5 516 2021-2022

nedočerpaná část 2021 

přesun do 2022 

C.ll

Kalich aréna - výměna 

mantinelů

výměnna mantinelů, nástavba 

ochranných skel, boční ohrazení a 

zasklení střídaček a lavice pro hráče OŠKSaPP ANO 1 656 1 155 501 ANO

Národní sportovní 

agentura/2022 0 1 656 1 656 501 1 155 2021

technické 

zhodnocení 

Kalich arény

D.l Pronájem elektromobilů OŽP ANO 1 225 1 225 SURAO/2021 0 1 400 1225 1 225 2021

Celkem 43 735 10 324 32 980 13 127 28 003 35 533 28 956 8 075

Zrealizované akce nad rámec Akčního plánu



STRAT. 

CÍL
NÁZEV POPIS ODPOVĚDNOST

Zrealizováno 

2021

(Ano/Ne)

ROZPOČET 

CELKEM 

(v tis kč)

DOTACE 

CELKEM 

VLASTNÍ 

ZDROJE 

CELKEM

NUTNOST 

PŘEDFIN. 

REALIZACE 

AKCE  

ANO/NE

ZDROJ DOTACE/

PROPLACENÍ 

DOTACE

NÁVRH 

ROZPOČTU 

2021

ROZPOČTOVÉ 

OPATŘENÍ 2021

SKUTEČNÉ  

NÁKLADY ZA 

AKCI CELKEM  

2021

SKUTEČNÉ  

NÁKLADY ZA 

AKCI/ VLASTNÍ 

ZDROJE  

2021

SKUTEČNÉ 

NÁKLADY ZA 

AKCI/ DOTACE 

2021

TERMÍN 

REALIZACE

Výsledek/ 

výstup projektu

Zdůvodnění, pokud nebyly 

naplněny hlavní cíle 

C.II.

Dotace na čin.a inv. sport. 

oddílům OŠKSaPP ANO 13 515 13 515 13 515 13 388 2021

C.II.

Dot. progr. - Sport pro 

zdraví/sport pro všechny OŠKSaPP ANO 150 150 150 150 2021

C.II.

Dotační Program podpory v 

oblasti volného času dětí OŠKSaPP ANO 100 100 100 100 2021

C.III

Dotační program - celoroční 

činnost subjektů v oblasti 

kultury OŠKSaPP ANO 630 630 630 630 2021

C.III

Dotační program na  podporu 

kultury OŠKSaPP ANO 900 900 900 900 2021

C.IV.

Dotační program - podpora 

sociálních služeb OSVaZ ANO 7 000 7 000 7 000 7 000 2021

C.IV.

Dotační Program podpory 

sociálních a zdravotních aktivit 

pro občany města Litoměřice OSVaZ ANO 250 250 250 250 2021

C.V. Program prevence kriminality OSVaZ ANO 450 450 450 438 2021

E.IV Dotační program Zdravé město PROLIDI ANO 200 200 200 200 2021

Celkem 23 195 23 195 23 195 23 056

zrealizované projekty občanů a NNO 

podpořena činnost 30 organizací

15 zrealizovaných akcí občanů a NNO 

podpořena činnost 15 organizací

29 zrealizovaných akcí občanů a NNO 

podpořeno 32 služeb + další sociální služby 

ve městě 

zrealizované projekty občanů a NNO 

podpořeno 12 akcí

podpořeno 14 akcí 

Podpora měkkých aktivit a dotační tituly města 
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 23. 6. 2022

Číslo bodu: 9
Název bodu: Aktualizace Zásobníku projektů města Litoměřice 2022+
Zodpovídá: Ing. Pavel Richter
Zpracoval/a/i: Ing. Veronika Šturalová

Důvodová zpráva:
Strategický tým města Litoměřice na svém zasedání 4.5.2022 zaktualizoval a chválil  Zásobník
projektů města Litoměřice 2022+. Byly upraveny některé stávající projekty (červené poznámky) a
přidány nové projekty (modrá políčka). Po schválení bude zveřejněn dokument bez těchto označení.

Návrh usnesení:

usnesení č. 70/4/2022

ZM schvaluje aktualizovaný Zásobník projektů města Litoměřice 2022+ (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: Zasobnik_projektu_2022_s_detaily.pdf

V Litoměřicích 27.06.2022

Předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč

https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1327?name=Zasobnik_projektu_2022_s_detaily.pdf


Název projektu Popis projektu Odpovědnost

Budova MěÚ Topolčanská Využití prostor pro agendy města a případně archiv OS

Dešťová kanalizace a komunikace  na 

Miřejovické stráni  Systematické doplňování dle plánu ulic OUR

Divadlo K.H.Máchy Optimalizace vytápění OŠKSaPP

Domov se zvláštním režimem (lidé s 

Alzheimrovou chorobou) Výstavba nebo rekonstrukce vhodného objektu OSVaZ

Dům dětí a mládeže Rekonstrukce zahrady OŠKSaPP

Dům kultury Výměna prosklených částí pláště budovy OŠKSaPP

Dům kultury Modernizace a rekonstrukce vybavení OŠKSaPP

Instalace podzemních košů na odpad Instalace podzemních košů na odpad ve vhodných lokalitách OŽP

Instalace závlah ul.Na Valech Instalace závlah v ul. Na Valech OŽP

Kalich Arena Vyřešení parkovaní u zimního stadionu a sportovní plocha OUR

Kasárna Dukelských hrdinů  

Geotermální projekt - realizace VV centra a geotermálních vrtů pro vytápění 

CZT Smart City

Kasárna Pod Radobýlem 

Stavební úpravy vybraných budov  a infrastruktury v areálu kasáren Pod 

Radobýlem OUR

Kasárna Pod Radobýlem Vybudování víceúčelové sportovní haly pro TJ (trampolíny/ lezecká stěna) OŠKSaPP

Kino Máj Modernizace a vzduchotechnika sálu OŠKSaPP

Letní kino Revitalizace areálu OŠKSaPP

Městský pivovar Rekonstrukce městského pivovaru OUR

Modernizace softwarové architektury MěÚ Modernizace  softwarového  vybavení a nutná hardwarová infrastruktura OS

Modernizace IT MěÚ

Modernizace úřadu IT úřadu "Konsolidace infrastruktury a nové služby TC ORP 

Litoměřice" OS

Obnova Aleje ul. Osvobození a Sokolovská ul. Obnova původní aleje, výsadba stromů OŽP

Obnova rybníka v Pokraticích

Cílem je zadržet jarní vody a následně zlepšovat průtok v potoce protékajícího 

středem města OŽP

Odstraňování starých ekologických zátěží Odstraňování nepovolených skládek OŽP

Ochranná protipovodňová opatření Protipovodňová opatření - investice OUR

Okružní křižovatka Želetice  Okružní křižovatka Želetice  OÚR/ŘSD

ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ MĚSTO LITOMĚŘICE 2022+



Opatření pro snížení prašnosti Instalace mlžících stožárů OŽP

Parkány Revitalizace Parkánů OŽP/OÚR

Pekařská 2 Obnova objektu - fasáda, vnitřní části (okna, dveře) OS

Plavecký bazén Modernizace plaveckého bazénu OŠKSaPP

Prostupné bydlení Přestavba objektu  ulice Revoluční na byty prostupného bydlení OSVaZ

Prostupné bydlení Rekonstrukce objektu Želetická OSVaZ

Přechod přes železnici Osvobození Investice s SŽDC OUR

Přivaděč záp. komunikace II/247 Investice Krajského úřadu UK OUR

Radnice Bezbariérový úřad, vč. instalace výtahu v budově Radnice OS

Realizace opatření využití směsného odpadu Zařízení na zpracování směsného komunálního odpadu OŽP

Regenerace sídliště Cihelna Regenerace prostoru sídliště, víceetapová akce OUR

Regenerace sídliště Pokratice Regenerace prostoru sídliště, víceetapová akce OUR

Rekonstrukce č.p. 39 Pokratice - roubenka Rekonstrukce nemovité kulturní památky OŠKSaPP

Revitalizace infrastruktury MPR 

Dle plánu oprav komunikací městské památkové rezervace a programu 

regenerace MPR Litoměřice OUR

Revitalizace městské třídy - Dlouhá ulice 

Litoměřice

Reavitalitzace veřejného prostranství, komunikací a zeleně s prvky řešení 

zasakování dešťové vody OUR

Revitalizace vnitrobloku Jezuitská 

Rekonstrukce povrchů, revitalizace zeleně, rekonstrukce dětského hřiště i 

instalace nového mobiliáře OUR

Revitalizace Vojtěšského náměstí

Koncepční řešení revitalizace vstupního prostoru do vnitřní části města spolu 

s těmi nejbližšími částmi sídliště Střed, které již částečně ztratily svoji funkci 

(bývalá protihluková stěna, nástupní prostor obchodního střediska apod.). 

Zejména povrchové a terénní úpravy. OUR

Rozšíření a moderizace MKS Rozšíření a modernizace  městského kamerového systému Městská policie

Rozšíření parkovacích kapacit Rozšíření možnosti parkování (místa, parkovací dům apod.) OUR

Rozšíření systému kontejnerů a podzemních 

kontejnerů na tříděný odpad Instalace podzemních kontejnerových stání na tříděný odpad OŽP

Sběrný dvůr odpadů Výstavba dalšího sběrného dvora v areálu kasáren Pod Radobýlem OŽP

Silnice přeložka I/15 Společná akce s ŘSD OUR

Skládka Třeboutice Vybudování  zařízení pro ukládání inertních odpadů Třeboutice OŽP

Stará radnice čp171 Rekonstrukce budovy Oblastního muzea Mírové nám. 171/40 OŠKSaPP

Středisko technického vzdělávání  DDM Technický klub mládeže DDM -  rekonstrukce a vybavení objektu OŠKSaPP

Ulice  Zelená Nová komunikace a odvodnění děšťové vody OUR



Ulice Bójská Nová komunikace a odvodnění děšťové vody OUR

Ulice Jasmínová Nová komunikace OUR

Ulice Karolíny Světlé Nová komunikace OUR

Ulice Marie Pomocné Rekonstrukce komunikace OUR

Ulice Teplická  a Liberecká Opravy povrchů místní komunikace, zvýšení bezpečnosti silničního provozu OUR

Úprava Mostné hory Úprava zeleně, cestní sítě OŽP

Veřejné osvětlení Postupná modernizace OUR

Vnitrobloky budov MěÚ Revitalizace vnitrobloků č.p.15, č.p.17 Mírové nám. OŽP

Vojtěšské náměstí fontána Výstavba fontány v prostoru kruhového objezdu Voj.nám. OŽP 

Výstavba vodovodu a kanalizace Miřejovická 

stráň Infrastruktura pro nové plochy OUR

Výstaviště ZČ Regenerace areálu výstaviště Zahrady Čech OUR

Vytvoření závlahového systému z Labe pro 

veřejnou zeleň v areálu Zahrady Čech

Oprava a zprovoznění původního závlahového systému s využitím vody z Labe 

pro zavlažování zeleně areálu Zahrady Čech. S další možností rozšíření využití na 

další pozemky veřejné zeleně. OŽP

Využití budovy VUSS Přesun a rekonstrukce Základní uměnecké školy OŠKSaPP

Využití dešťové vody v budovách MěÚ 

Rekonstrukce systému rozvodu vody se zaměřením na využití dešťové vody v 

budovách MěÚ OŽP

ZŠ Masarykova Vybudování víceúčelové sportovní haly pro Masarykovy ZŠ a G JJ OŠKSaPP

Zubní středisko ČSA

Postupná  revitalizace objektu zdravotního střediska - Zubní středisko České 

armády, Litoměřice OSNMM

Vybudování archivu Města Vybudování archivu Města OS

MŠ a ZŠ Litoměřice

Zkvatnění infrastruktury pro předškolní a základní vzdělávání viz projekty 

evidované v Strategickém rámci v dokumentu MAP ORP Litoměřice 

(http://maplitomericko.cz/_map-ii/) OŠKSaPP

Orientační systém

Modernizace stávajícího venkovního  orientačního systému se zaměřením na 

cestovní ruch OKMaCR

Vybudování fotopointu Vybudování fotopointu OKMaCR

Zastávky veřejné autobusové dopravy Revitalizace zastávek veřejné autobusové dopravy a sjednocení jejich označení OUR
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 23. 6. 2022
Číslo bodu: 10

Název bodu: Žádost Charity Litoměřice o dofinancování z rozpočtu města – Domov na Dómském
pahorku

Zodpovídá: Ing. Renáta Jurková
Zpracoval/a/i: Kateřina Benešová
Soulad s rozpočtem města: viz. přiložené rozpočtové opatření – navýšení výdajů o 3 000 000 Kč.

Důvodová zpráva:
Charita Litoměřice požádala o individuální dotaci z rozpočtu města Litoměřice na výdaje spojené
s provozem služby Domov na Dómském pahorku – pobytová služba pro seniory,  z důvodu
nedostatečného financování z KÚÚK a navýšení provozních nákladů. Tato služba vhodným způsobem
doplňuje sociální služby poskytované občanům města Litoměřice a jsou v souladu s Komunitním
plánem sociálních služeb ORP Litoměřice 2022 – 2025. Smlouva, žádost o poskytnutí individuální
dotace a návrh úpravy rozpočtu je součástí tohoto návrhu. Smlouva byla konzultována s Odborem
Kancelář starosty a tajemníka.

Návrh usnesení:

usnesení č. 71/4/2022

ZM schvaluje:
a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice ve výši 3.000.000 Kč pro Charitu Litoměřice,
Zahradnická 1534/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 69 382 na dofinancování provozu Domova na
Dómském pahorku v roce 2022,
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litoměřice a Charitou
Litoměřice, Zahradnická 1534/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 69 382 (viz příloha orig. zápisu),
c) rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: Vzor_smlouvy_o_individualni_dotace_2022.pdf
Příloha č. 2: Zadost_o_dofinancovani_DS_Pahorek.pdf
Příloha č. 3: RO_ZM_4_OSVaZ.pdf

V Litoměřicích 27.06.2022

Předkládá: Lukas Wünsch

https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1259?name=Vzor_smlouvy_o_individualni_dotace_2022.pdf
https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1260?name=Zadost_o_dofinancovani_DS_Pahorek.pdf
https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1262?name=RO_ZM_4_OSVaZ.pdf


Strana 1 (celkem 6) 

SMLOUVA č. SOC/00x/2022 O POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE 

Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMĚŘICE 

(dále jen „Smlouva“) 

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, Litoměřice, 412 01 

zastoupeno: místostarostou města Lukasem Wünschem 

bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. účtu: 19-1524471/0100 

na straně jedné jako poskytovatel dotace nebo Město Litoměřice 

a 

jméno, příjmení/název organizace 

IČO: 

se sídlem: 

zastoupena:  

bankovní spojení:  

č. účtu:  

na straně druhé jako „příjemce dotace“ 

 

společně též jako smluvní strany 

uzavírají níže uvedeného dne tuto Smlouvu 

Článek I. 

Výše a způsob poskytnutí individuální dotace 

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. …/.../2022, ze dne ….2022, poskytuje ze svého rozpočtu na rok 2022 individuální 

dotaci ve výši ……… Kč (slovy: ………….. korun českých). 

2. Dotace bude poskytnuta příjemci dotace jednorázově, převodem na jeho účet uvedený 

v záhlaví Smlouvy. Dotace bude vyplacena do 30 dnů od podpisu Smlouvy.  

3. V případě, že dotace nebude příjemcem dotace využita v plné výši, je příjemce dotace 

povinen tuto nevyčerpanou část vrátit nejpozději do 15. února následujícího roku na 

účet poskytovatele dotace. 
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Článek II. 

Účel využití dotace 

1. Předmětem této Smlouvy je individuální dotace pro ………………. 

2. Dotace je poskytnuta účelově na úhradu nákladů přímo spojených s chodem 

…………... 

Článek III. 

Práva a povinnosti smluvních stran a finanční vypořádání dotace 

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

1. Použít dotaci za účelem úhrady nákladů přímo spojených s chodem …………. 

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. Na žádost poskytovatele dotace bezodkladně písemně poskytnout požadované 

doplňující informace související s udělením individuální dotace …………………; 

4. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce 

dotace. 

5. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.  

6. Ke dni podpisu této Smlouvy doložit čestné prohlášení o bezdlužnosti a o tom, že 

příjemce dotace není v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v 

budoucnu, je příjemce dotace povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit 

poskytovateli dotace. Zahájení insolvenčního řízení je důvodem k odstoupení od 

smlouvy ze strany poskytovatele 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 viditelně na všech písemnostech a při všech akcích souvisejících s realizací 

sociální služby, že aktivita nebo služba byla podpořena Městem Litoměřice. Příjemce 

se zavazuje informovat veřejnost o činnostech podporovaných Městem Litoměřice.  

9. Předat poskytovateli dotace finanční vypořádání dotace a písemnou závěrečnou zprávu 

po poskytnuté dotaci na předepsaném formuláři. Finanční vypořádání dotace a 

závěrečnou zprávu je příjemce dotace povinen předložit v případě předčasného 

ukončení poskytování služby do dvou měsíců po ukončení poskytování služby, 

v případě řádného ukončení nejpozději do 15. února roku následujícího po roce, na 

který byla dotace přiznána. Nedodržení termínu pro předložení finančního vypořádání 

dotace a závěrečné zprávy poskytovateli je důvodem pro nepřidělení dotace 

z programu na další rok. 

10. Na originálech dokladů proplácených z dotace Města Litoměřice bude uvedeno:  

„Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 

11. Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a 

dalších údajů uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace. 

12. 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 
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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 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce dotace bere na 

vědomí, že pokud je na základě této Smlouvy poskytnuta dotace ve výši 50 tis. Kč 

nebo vyšší, bude tato Smlouva zveřejněna ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb. a zákona 

č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

Článek IV. 

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 bere na vědomí, že monitoring realizace provádí Odbor sociálních 

věcí a zdravotnictví MěÚ Litoměřice; příjemce dotace se zavazuje poskytovat 

pracovníkům tohoto odboru veškerou součinnost včetně předkládání listin, podávání 

vysvětlení a umožnění kontroly průběhu samotné aktivity, na kterou byla dotace 

poskytnuta. 

3. 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. 

Článek V. 

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 
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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., o úpadku a způsobech jeho řešení, 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 a nepředloží závěrečnou zprávu 

v termínech stanovených touto Smlouvou, 

g) 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 

čerpáním poskytnuté dotace po dobu 10 let od ukončení platnosti této Smlouvy, 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.  

Článek VI. 

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 
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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 Článku III. odst. 7 této Smlouvy. Za porušení této povinnosti 

se stanoví odvod ve výši 2 000,-Kč z přidělené dotace. Při porušení několika méně 

závažných povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají, nestanoví-li 

veřejnoprávní smlouva jinak.  

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. 

Článek VII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí 

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

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

znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  

2. Případné spory z právních poměrů při poskytnutí této dotace rozhoduje podle 

správního řádu v přenesené působnosti Krajský úřad Ústeckého kraje. 

3. Práva a povinnosti vzniklé z této Smlouvy a na jejím základě není příjemce dotace 

oprávněn postoupit na třetí osobu.  

4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení 

obdrží poskytovatel dotace a příjemce dotace. 

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem 

jejich pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně 

nevýhodných podmínek. 

6. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou 

smluvních stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Rady nebo 

Zastupitelstva města Litoměřice. 

7. Veškerou komunikaci mezi smluvními stranami zajišťuje Odbor sociálních věcí a 

zdravotnictví, úsek komunitního plánování Městského úřadu Litoměřice. 

8. 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. 

9. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

zveřejněním této Smlouvy v ISRS. 

10. 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 
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právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu 

zveřejní v ISRS. 

11. 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. 

 

V Litoměřicích dne: 

 

 Za poskytovatele: Za příjemce: 

………………………… ………………………… 

 Lukas Wünsch xxx 

 místostarosta ředitelka 

 









pro jednání ve ZM, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 76 269 032,46 3 000 000,00 79 269 032,46

0,00

76 269 032,46 3 000 000,00 79 269 032,46

původní změna nový

2 Charita Litoměřice - indiv. dotace - Domov pro seniory 0 3 000 000 3 000 000

3 dotační program podpora sociálních služeb 5 500 000 0 5 500 000

4 ostatní výdaje 1 500 000 0 1 500 000

7 000 000 3 000 000 10 000 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Požadavek Charity Litoměřice o dofinancování sociální služby - Domov na Dómském pahorku - Domov pro seniory. 

3,4 Úprava rozpisů. 

1 O finanční prostředky ve výši 3 000 000 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 

27.05.2022

Lukas Wünsch

místostarosta

Ing. Bc. Renáta Jurková

vedoucí odboru

6043/6400

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 ZM

23.6.2022

sociálních věcí a zdravotnictví

1. Tabulka P ř í j m y 
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 23. 6. 2022

Číslo bodu: 11

Název bodu: Poskytnutí navýšení dotací na celoroční činnost sportovním
spolkům

Zodpovídá: Ing. Andrea Křížová
Zpracoval/a/i: Hana Pospíchalová

Důvodová zpráva:
Na jednání Zastupitelstva města Litoměřice dne 21. 4. 2022 bylo schváleno navýšení dotací ve výši
600 tis. Kč pro sportovní spolky na celoroční činnost na rok 2022 v souladu s Koncepcí rozvoje
sportu v Litoměřicích pro období 2018-2023, která byla schválena ZM dne 21. 6. 2018.
Z důvodu nárůstu nákladů spojených s organizací sportovní činnosti podalo 21 sportovních spolků
žádost o navýšení dotací na celoroční činnost na rok 2022.
Odbor ŠKSaPP překládá v souladu s § 85 bod c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších
předpisů  ZM ke schválení na doporučení komise sportu žádosti přesahující částku 50 tis. Kč (viz
příloha orig. zápisu).

Návrh usnesení:

usnesení č. 72/4/2022

ZM schvaluje:
a) předložený návrh komise sportu při RM na přidělení dotací nad 50 tis. Kč sportovním spolkům na
úhradu navýšení nákladů na zabezpečení celoroční činnosti v roce 2022 (návrh dotací viz příloha
orig. zápisu),
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace nad 50 tis. Kč (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: Navrh_dotaci_cinnost_sport_navyseni_ZM.pdf
Příloha č. 2: Vzorova_VPS_o_poskytnuti_dotace.pdf

V Litoměřicích 27.06.2022

Předkládá: Mgr. Karel Krejza

https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1265?name=Navrh_dotaci_cinnost_sport_navyseni_ZM.pdf
https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1266?name=Vzorova_VPS_o_poskytnuti_dotace.pdf


 Návrh dotací na celoroční činnost sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2022_navýšení_ZM

Spolek IČO Sídlo

Poskytnutá 

dotace v Kč 

na rok 2022

Individuální 

žádost o 

dotaci v Kč

Návrh dotace 

v Kč - 

KOMISE 

SPORTU

1 Slavoj Litoměřice, z.s. 14866170 Litoměřice, Písečný ostrov 1928/1 950 000 190 000 186 000

2 TJ Sokol Pokratice - Litoměřice z.s. 524280 Litoměřice, Pokratická 80/44 397 000 79 000 79 000

3 Veslařský klub Slavoj Litoměřice, z.s. 1343394 Litoměřice, Střelecký ostrov 1013/3 342 000 60 000 60 000

CELKEM 1 689 000 329 000 325 000
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Vzorová smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost sportovních spolků nad 50 tisíc Kč 
 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
č. ŠKAS/xxx/2022 

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: 1524471/0100 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
název spolku 
se sídlem ………. 
IČO: ………  
zastoupený ……… 
bankovní spojení: ……… 
číslo účtu: ………  
(dále jen příjemce) 
 
 

uzavírají tuto smlouvu: 
 

 Čl. 1 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. 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. 

 



  

Stránka 2 z 6 
 

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 23. 6. 2022, poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na rok 2022 jednorázovou účelovou 
dotaci na výdaje uvedené v Čl. 1 této smlouvy ve výši ……….. Kč (slovy: …………….. korun českých).  
 
2. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele č. 1524471/0100 na účet 
příjemce č. …………. vedeného u ……………….., 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 400 Kč. Při porušení 
několika méně závažných povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají.  
 
8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení s odvodem a 
prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti příjemce dotace o 
finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další období. 

 
 

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

 
1.Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  
 
2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží poskytovatel dotace a 
příjemce dotace. 
 
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem jejich pravé a 
svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
 
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních stran, 
platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Zastupitelstva města Litoměřice. 
 
5. Rada města Litoměřice schválila usnesením č. 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                                             název spolku 
zastoupené místostarostou                             zastoupený 
Mgr. Karlem Krejzou                                       



1/1

Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 23. 6. 2022

Číslo bodu: 12
Název bodu: Projekt "Kulturní a kreativní centrum Litoměřice“
Zodpovídá: Ing. Andrea Křížová
Zpracoval/a/i: Dagmar Zelená

Důvodová zpráva:
Předmětem projektu je vybudování zázemí a pořízení moderního digitálního vybavení pro vznik
nového kulturně kreativního centra na území města, které poskytne místním aktérům KKO prostor
pro jejich stěžejní činnosti od uměleckého vzdělávání přes koncerty, představení, aktivní vzájemnou
spolupráci a setkávání, pořádání workshopů, prezentací, výstav a festivalů.
Projekt bude zahrnovat stavební úpravy interiéru, jeho dispoziční změny a úpravy ve dvorní části
objektu. Z důvodu užívání budovy veřejností bude ve dvorní části pozemku na fasádě umístěn nový
osobní výtah, na základě požadavku požární ochrany budou na fasádě dvora vybudována 2 ocelová
požární úniková schodiště. Součástí projektu bude pořízení moderního digitálního vybavení pro vznik
nového kulturně kreativního centra na území města. Cílem podpory poskytované Ministerstvem
kultury ČR v rámci Národního plánu obnovy, iniciativa Rozvoj regionálních a kulturních center je
zajištění rozvoje kulturního a kreativního sektoru v rámci ČR s důrazem na zajištění mezisektorové
spolupráce a rozvoj inovačního potenciálu kulturního a kreativního sektoru, zefektivnění či zvýšení
udržitelnosti kulturní infrastruktury, a pobízení jednotlivých stakeholderů ke kooperativnímu
financování při realizaci a udržitelnosti projektu. Cílem investice je vytvoření alespoň patnácti
kulturních a kreativních center, která zajistí rovnoměrný rozvoj kulturního a kreativního sektoru na
celém území České republiky.

Předpokládaný termín realizace akce (v případě získání dotace): 06/2023 – 03/2025
Předpokládané celkové výdaje projektu (stavební rozpočet dle PD-studie): 100 000 000,00 Kč, z
toho: 
- dotace – 75 000 000 Kč (v souladu s podmínkami programu požadována maximální možná výše)
- vlastní zdroje – 25 000 000,00 Kč (způsobilé + nezpůsobilé výdaje projektu)
 

Návrh usnesení:

usnesení č. 73/4/2022

ZM schvaluje:
a) podání žádosti o dotaci z Národního plánu obnovy v rámci iniciativy Rozvoj regionálních
kulturních a kreativních center,
b) zajištění spolufinancování projektu „Kulturní a kreativní centrum Litoměřice“ ze strany města
Litoměřice ve výši minimálně 25.000.000,00 Kč.

V Litoměřicích 27.06.2022

Předkládá: Mgr. Karel Krejza
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 23. 6. 2022
Číslo bodu: 13

Název bodu: Schválení Dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení k VPS o poskytnutí dotace č.
ŠKAS/016/2022

Zodpovídá: Ing. Andrea Křížová
Zpracoval/a/i: Hana Pospíchalová
Soulad s rozpočtem města: nemá dopad do rozpočtu města

Důvodová zpráva:
Dne 27. 1. 2022 bylo usnesením ZM č. 10/1/2022 ZM schváleno přidělení dotací sportovním
subjektům v rámci dotačního Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích
na rok 2022. Začátkem února 2022 byly všem příjemcům dotace odeslány Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace (dále jen Smlouva) k podpisům a po vrácení podepsaných Smluv byly dotace
průběžně propláceny.
Dne 9. 6. 2022 byla po urgenci ze strany poskytovatele doručena Smlouva č. ŠKAS/016/2022
příjemcem dotace, a to Taneční škola Funky Dangers z.s., IČO: 022 90 103, Brožíkova 2127/11, 412
01 Litoměřice. Tato byla dne 13. 6. 2022 zveřejněna v ISRS (informační systém registru smluv) a
dotace byla proplacena. Následnou kontrolou uvnitř odboru bylo zjištěno, že smlouva je podepsána
dne 9. 2. 2022 a pozdním zveřejněním v ISRS, nedošlo k nabytí účinnosti uvedené Smlouvy, neboť
dle ust. § 7 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, musí být Smlouva zveřejněna do
tří měsíců od podpisu Smlouvy.
Odbor ŠKSaPP po dohodě s právním oddělením předkládá ZM ke schválení Dohodu o vypořádání
bezdůvodného obohacení – viz příloha orig. zápisu, která bude následně po podpisu obou stran
v zákonné lhůtě zveřejněna v ISRS.

Návrh usnesení:

usnesení č. 74/4/2022

ZM schvaluje uzavření Dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení k Veřejnoprávní smlouvě o
poskytnutí dotace č. ŠKAS/016/2022 mezi Taneční školou Funky Dangers z.s., Brožíkova 2127/11,
412 01 Litoměřice, IČO: 022 90 103 a městem Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: Dohoda_o_vyporadani_Mesto_Funky_Dangers_ZM_23_6_2022.pdf
Příloha č. 2: VPS_SKAS_016_2022_anonym.pdf

V Litoměřicích 27.06.2022

Předkládá: Mgr. Karel Krejza

https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1358?name=Dohoda_o_vyporadani_Mesto_Funky_Dangers_ZM_23_6_2022.pdf
https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1359?name=VPS_SKAS_016_2022_anonym.pdf


 

DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ BEZDŮVODNÉHO OBOHACENÍ 
uzavřená podle § 2991 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  

ve znění pozdějších předpisů 
 

 
Smluvní strany: 
 
Město Litoměřice  
se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice  
IČO: 002 63 958 
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou 
(dále jen „poskytovatel“)  
 
a 
 
Taneční škola Funky Dangers z. s. 
se sídlem Brožíkova 2127/11, 412 01 Litoměřice 
IČO: 022 90 103 
zastoupená předsedkyní Mgr. Adélou Markovou 
(dále jen „příjemce“) 
 
(společně též „smluvní strany“)  
 
 

uzavírají tuto dohodu: 
 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

 
Smluvní strany uzavřely na základě usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. 10/1/2022 ze 
dne 27.01.2022 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. ŠKAS/016/2022 (dále též 
„Smlouva“). Předmětem Smlouvy je poskytnutí dotace příjemci v rámci Programu podpory 
celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích pro rok 2022. 
 

Veřejnoprávní smlouva č. ŠKAS/016/2022 byla smluvními stranami podepsána dne 
09.02.2022 a tímto dnem nabyla platnosti. Podle dohody smluvních stran měla nabýt účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění měl provést poskytovatel. 

Při dodatečné kontrole poskytovatele bylo zjištěno, že Smlouva nebyla uveřejněna podle § 5 
odst. 1 a 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (do 30 dnů od uzavření), ale ani podle § 7 
odst. 1 téhož zákona (do tří měsíců od uzavření).  

Ke zveřejnění Smlouvy v registru smluv ze strany poskytovatele došlo až dne 13.06.2022. 
Z výše uvedeného je zřejmé, že Smlouva nenabyla účinnosti a je zrušena od počátku ve smyslu 
§ 7 odst. 1 zákona o registru smluv (absolutní neplatnost).  

 
 
 
 
 
 



Článek II. 
Vypořádání bezdůvodného obohacení 

 
Plnění poskytnuté poskytovatelem ze Smlouvy, účelová dotace ve výši 81 000 Kč (slovy: 
osmdesát jeden tisíc korun českých), se tak stalo bezdůvodným obohacením ze strany 
příjemce, protože k němu došlo bez právního důvodu.  
 
Smluvní strany prohlašují, že se příjemce svévolně neobohatil na úkor poskytovatele, když 
přijal dotaci v dobré víře.  
 
Poskytovatel činí nesporným, že měl (má) v úmyslu poskytnout příjemci účelovou dotaci podle 
Smlouvy a že poskytnuté plnění příjemce oprávněně přijal do svého vlastnictví.  
 
Touto dohodou smluvní strany potvrzují, že nebudou vůči sobě navzájem uplatňovat nároky 
z plnění, které proběhlo v souladu s neuveřejněnou Smlouvou a zároveň potvrzují, že práva a 
povinnosti, které by měly přetrvávat z neuveřejněné Smlouvy, uzavřením této dohody nabývají 
platnosti a účinnosti.  
 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. ŠKAS/016/2022 ze dne 09.02.2022 je nedílnou 
součástí této dohody. 
 

Článek III. 
Závěrečná ustanovení 

 
Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v této dohodě výslovně neupravená se řídí 
příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, zákonem č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.  
 

Tato dohoda podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany 
tímto vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této dohody v registru smluv na dobu neurčitou a 
uvádějí, že výslovně označily údaje, které se podle právních předpisů neuveřejňují. Smluvní 
strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, a to do 30 dnů od 
uzavření této dohody.  
 
Smluvní strany podpisem této dohody potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského zákoníku 
mezi sebou před uzavřením této dohody ujednaly, že je platně uzavřena dnem podpisu 
poslední ze smluvních stran. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
  
Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží každá  
ze smluvních stran.  
 
 
V Litoměřicích dne …….2022                                                      V Litoměřicích dne …….2022  
 
 
 
   ………………………………….                                                                    …………………………………  
     Mgr. Karel Krejza                                                                       Mgr. Adéla Marková 
      1.místostarosta                                                                              předsedkyně 
                                                                                                    
 















1/1

Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 23. 6. 2022

Číslo bodu: 14
Název bodu: Volba soudních přísedících Okresního soudu v Litoměřicích
Zodpovídá: Bc. Martina Skoková
Zpracoval/a/i: Bc. Martina Skoková

Důvodová zpráva:
Soudním přísedícím zdejšího okresního soudu končí dne 12. 9. 2022 funkční období. Vzhledem
k tomu, že zasedání zastupitelstva se koná až 15. 9. 2022 a není možné, aby v rozjednaných
případech přísedícímu funkční období skončilo, předkládá se návrh na jejich zvolení pro další období
s předstihem.
V souladu s § 60 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedící navrhuje a volí zastupitelstvo
obce v obvodu příslušného okresního soudu z řad občanů ČR, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v obvodu zastupitelstva obce nebo zde pracují. Přísedícím může být občan, který je způsobilý k
právním úkonům, bezúhonný (nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin) a dosáhl věku 30 let.
Občané narození před r. 1971 doloží, že pro období od 25. 2. 1948 do 17. 11. 1989 splňují podmínky
dle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon funkcí ve státních
orgánech.
Předsedkyně Okresního soudu v Litoměřicích vyslovila s žadateli souhlas, žadatelé doložili aktuální
výpis z rejstříku trestů. Pokud bylo potřebné čestné prohlášení o splnění dalších předpokladů pro
výkon funkce přísedícího a lustrační osvědčení doložili jej již před svým prvním zvolením. Dále bylo
prověřeno, že žadatelé nebyli řešeni pro přestupky proti občanskému soužití ani majetku
v působnosti MěÚ Litoměřice.

Návrh usnesení:

usnesení č. 75/4/2022

ZM navrhuje za přísedící Okresního soudu v Litoměřicích a do této funkce volí na dobu 4 let osoby
uvedené v příloze orig. zápisu.

Příloha č. 1: ZM_priloha_seznam_prisedicich_anonymizovany.pdf

V Litoměřicích 27.06.2022

Předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč

https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1345?name=ZM_priloha_seznam_prisedicich_anonymizovany.pdf


SEZNAM 
 

přísedících Okresního soudu v Litoměřicích v působnosti Zastupitelstva města Litoměřice 

 Jméno Bytem  lustrační 

osvědčení 

ukončení 

funkce 

1.  paní I.B.  Litoměřice ano 12.9.2022 

2.  pan S.H. Litoměřice ano 12.9.2022 

3.  pan J.H. Litoměřice ano 12.9.2022 

4.  paní L.J. Litoměřice ano 12.9.2022 

5.  paní K.N. Litoměřice ano 12.9.2022 

6.  pan J.P. Litoměřice ano 12.9.2022 

7.  paní M.S. Litoměřice ano 12.9.2022 

8.  pan J.V. Litoměřice nemusí 12.9.2022 

9.  pan S.V. Litoměřice ano 12.9.2022 
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 23. 6. 2022

Číslo bodu: 15
Název bodu: Schválení obecně závazných vyhlášek
Zodpovídá: Bc. Martina Skoková
Zpracoval/a/i: Bc. Martina Skoková
Konzultoval/a (s
kým): Ministerstvo vnitra ČR

Důvodová zpráva:
Ad1) OZV č. 2/2022 – změna vyhlášky č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu:
U místního poplatku z pobytu došlo v loňském roce k upřesnění výkladu zákona o místních
poplatcích ze strany Ministerstva financí, které zdůvodnilo, proč nemůže být u místních poplatků, u
kterých figuruje plátce, stanovena splatnost pro poplatníka. Dle § 14 odst. 2 písm. c) zákona o
místních poplatcích stanoví obec v obecně závazné vyhlášce, kterou zavádí místní poplatek z pobytu
jeho splatnost, tj. datum, do kterého je plátce povinen odvést správci poplatku od poplatníků vybrané
poplatky. Obce nejsou oprávněny vyhláškou upravovat záležitosti, které se týkají vnitřních poměrů
mezi plátcem (poskytovatelem pobytu) a poplatníky (ubytovanými fyzickými osobami). Je zcela na
uvážení plátce poplatku, zda odváděný poplatek zahrne do ceny pobytu, nebo jej vybere zvlášť.
Stejně tak je na soukromoprávním ujednání mezi plátcem poplatku a poplatníkem, v jakém časovém
okamžiku dojde k výběru poplatku. Plátce totiž není zproštěn své povinnosti odvést poplatek správci
poplatku ani v případě, kdy by jej od poplatníka nevybral. Předmětné ustanovení čl. 6 odst. 1stávající
OZV č. 4/2019 je tak v rozporu se zákonem a je třeba zjednat nápravu.
Ad2) OZV č. 3/2022 – Požární řád:
V roce 2018 došlo k upřesnění výkladu zákona o požární ochraně, a to k radikální změně výkladu
ustanovení o zdrojích pro hašení požárů a o dalších zdrojích pro hašení požárů, přičemž u prvních
platí, že je stanoví kraj svým nařízením a obec nemůže takové zdroje znovu stanovit, ani k nim
zavádět jakékoliv povinnosti a u druhých může obec ve vyhlášce stanovit pouze takové, které jsou
v jejím vlastnictví, nebo má souhlas od vlastníka. Vzhledem k tomu, že nařízení Ústeckého kraje č.
8/2012 uvádí zdroje, které se kryjí se zdroji ve stávající vyhlášce města, dostává se vyhláška do
rozporu se zákonem o požární ochraně a je třeba zjednat nápravu.  
Ad3) OZV č. 4/2022 – o zákazu požívání alkoholu:
ZM je předkládán návrh nové vyhlášky o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných
veřejných prostranstvích. Město již takovou vyhlášku mělo a zatím co dříve se snažilo tímto zákazem
usměrnit především chování bezdomovců v památkové rezervaci ve středu města nyní se jedná o
jinou problematickou lokalitu, a to okolí diskotéky Luna na sídlišti Cihelna. Obyvatelé této lokality se
opakovaně obracejí na vedení města i Městskou policii se stížnostmi na chování návštěvníků
diskotéky, zejména na hluk v nočních hodinách. Tento problém byl rovněž předmětem veřejného
projednání s občany. Proběhla jednání s majitelem objektu i provozovatelem diskotéky a z jejich
strany byla přislíbena nápravná opatření. Jedním z aspektů nežádoucí situace je to, že mládež
navštěvující diskotéku chodí před její návštěvou (a zřejmě i průběžně) popíjet mezi obydlené domy, a
přitom obtěžuje obyvatele hlukem. Samotné „hlučení“ je těžko postižitelné, nejedná se ani tak o
jednotlivce jako spíš o hluk z běžného hovoru cca 50 lidí, kteří stojí venku před diskotékou kouří,
popíjejí alkohol a hovoří. Zákaz konzumace alkoholu by mohl pomoci tuto situaci zmírnit a městská i
státní policie by dostala do rukou nástroj k postihu. Navrhuje se zákaz konzumace alkoholu v okruhu
150 m od diskotéky v době od 21:00 do 7:00 hodin. Výjimka je stanovena pro předzahrádku u
restaurace Luna, kam zavítají zejména místní obyvatelé.
Znění předkládaných vyhlášek tvoří přílohu tohoto návrhu a bylo konzultováno s Ministerstvem
vnitra ČR.
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Návrh usnesení:

usnesení č. 76/4/2022

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2022, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.
4/2019 o místním poplatku z pobytu (viz příloha orig. zápisu).

usnesení č. 77/4/2022

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2022, Požární řád (viz příloha orig. zápisu).

usnesení č. 78/4/2022

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2022, o zákazu požívání alkoholických nápojů na
vybraných veřejných prostranstvích (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: OZV_02_2022_MP_pobyt_zmena.pdf
Příloha č. 2: OZV_03_2022_Pozarni_rad.pdf
Příloha č. 3: OZV_04_2022_zakaz_pozivani_alkoholu.pdf
Příloha č. 4: Priloha_01_OZV_04_2022.jpg

V Litoměřicích 27.06.2022

Předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč

https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1350?name=OZV_02_2022_MP_pobyt_zmena.pdf
https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1351?name=OZV_03_2022_Pozarni_rad.pdf
https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1352?name=OZV_04_2022_zakaz_pozivani_alkoholu.pdf
https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1353?name=Priloha_01_OZV_04_2022.jpg


 
 

 
 

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E 
 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LITOMĚŘICE 
 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2022, 
 

kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, 
o místním poplatku z pobytu 

 
  
Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 23. června 2022 usneslo 
usnesením č. …/4/2022 vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 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“): 

 
Článek 1 

Změnové ustanovení 
 
Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku z pobytu ze dne 5. 12. 2019, 
se tímto mění a znění Článku 6 – Splatnost poplatku, se nahrazuje tímto zněním:  
 

Článek 6 

Splatnost poplatku 

 

Poplatky odvádí plátce čtvrtletně nejpozději do 15 dnů od skončení příslušného kalendářního 

čtvrtletí. 

 
 

    
Článek 2 
Účinnost 

  
Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího 
vyhlášení. 
  

 

 
 

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

Mgr. Karel Krejza v.r. 
1. místostarosta 

Mgr. Ladislav Chlupáč v.r. 
starosta 

 



 
Doložka o vyhlášení vyhlášky 
Oznámení o vyhlášení této vyhlášky musí být zveřejněno po dobu 15 dnů na úřední 
desce Městského úřadu Litoměřice v souladu s ust. § 3 odst. 2 zákona č. 35/2021 
Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých 
správních úřadů. 
 
Oznámení zveřejněno dne: …...2022, sejmuto z úřední desky dne: …...2022. 
 
Jméno a příjmení osoby, která potvrzuje zveřejnění oznámení: ……………………… 
                                                                                                             (razítko, podpis) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E 
 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LITOMĚŘICE 
 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2022, 
 

Požární řád 
 

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 23. června 2022 usneslo 
usnesením č. …/4/2022 vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
požární ochraně“), 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 „tato vyhláška“): 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 

Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě 
Litoměřice (dále jen „město“). 
 

Článek 2 
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě 

 
Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými 
mimořádnými událostmi na území města je zajištěna jednotkou Sboru dobrovolných 
hasičů města Litoměřice (dále jen „JSDH Litoměřice“) podle čl. 5 této vyhlášky, a dále 
jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky. 

 
Článek 3 

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným 
nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci 

 
1) Podmínky zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku 

požáru stanoví kraj svým nařízením.1) 
2) Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší 

počet osob, stanoví kraj svým nařízením.2) 
3) Město nestanoví se zřetelem na místní situaci žádné další podmínky požární 

bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, 
ani při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob. 

 
  

 
1) nařízení Ústeckého kraje č. 5/2003, ze dne 12. 11. 2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární 

ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů  
2) nařízení Ústeckého kraje č. 7/2003, ze dne 12. 11. 2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární 

ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob 



Článek 4 
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě 

 
1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými 

mimořádnými událostmi na území města je zabezpečena jednotkami požární 
ochrany, uvedenými v čl. 5 a příloze č. 1 této vyhlášky. 

2) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události je zabezpečeno 
ohlašovnou požárů uvedenou v čl. 7 této vyhlášky.   

 
Článek 5 

JSDH Litoměřice, kategorie, početní stav a vybavení 
 
Dislokace, kategorie a početní stav JSDH Litoměřice a její vybavení požární technikou 
a věcnými prostředky jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky.   

 
Článek 6 

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů  
a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti 

 
1) Zdroje vody pro hašení požárů stanoví kraj svým nařízením.3)   
2) Město nad rámec výše uvedeného nařízení nestanoví další zdroj vody pro hašení 

požárů. 
3) Povinnosti vztahující se ke zdrojům vody pro hašení požárů jsou upraveny 

zákonem.4) 
Článek 7 

Systém ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár  
a způsob jejich označení 

 
1) Město zřizuje ohlašovnu požárů5), která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna 

požárů“, která se nachází v budově Městské policie, Zahradnická 600/3, 412 01 
Litoměřice, s nepřetržitým provozem, tel. 156. 

2) Město nezřizuje další místo pro hlášení požárů, které by bylo trvale označeno 
tabulkou „Zde hlaste požár“ nebo symbolem telefonního čísla „150“. 

 
3) nařízení Ústeckého kraje č. 8/2012, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů 

na území Ústeckého kraje, ze dne 29. 2. 2012; toto nařízení stanoví následující zdroje vody k hašení požárů pro 
město Litoměřice:  

 

 
4) např. § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně, § 5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně, § 17 odst. 1 písm. b) 

a e) zákona o požární ochraně  
5) každá ohlašovna požárů má svůj řád ohlašovny požárů, který je dostupný v ohlašovně požárů; podle takového 

řádu zejména přijímá hlášení o vzniku požárů nebo jiné mimořádné události, vyhlašuje požární poplach, povolává 
jednotku požární ochrany na místo požáru, oznamuje požár nebo jinou mimořádnou událost na operační středisko 
HZS       



Článek 8 
Způsob vyhlášení požárního poplachu 

 

1) Pro vyhlašování požárního poplachu a svolání JSDH Litoměřice z krajského 
operačního a informačního střediska HZS ÚK je využíván systém AMDS 
(automatické telefonní volání) bez použití sirény. 

2) Na území města jsou sirény, které lze využít k varování obyvatel před hrozícím 
nebezpečím nebo svolání JSDH Litoměřice. Sirény jsou v majetku HZS ÚK a 
koncový prvek se ovládá dálkovým způsobem z krajského operačního a 
informačního střediska HZS ÚK.  

3) V případě nefunkčnosti technického zařízení pro vyhlášení požárního poplachu 
uvedeného v odst. 1 nebo 2 se požární poplach ve městě vyhlašuje technickými 
prostředky Městské policie Litoměřice (z ozvučených vozidel, ampliony, megafony 
apod.). 

 

Článek 9 
Seznam sil a jednotek požární ochrany podle výpisu  

z požárního poplachového plánu kraje 
 

Seznam sil a jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu 
Ústeckého kraje6) je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky. 

 
Článek 10 

Zrušovací ustanovení 
 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 6/2013, Požární řád města Litoměřice, ze dne 
14. 3. 2013. 

 
Článek 11 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího 
vyhlášení.  
 
 

 

 

 
 

 
____________________________ ____________________________ 

Mgr. Karel Krejza v. r. 
1. místostarosta 

Mgr. Ladislav Chlupáč v. r. 
starosta 

 

 

 
6) nařízení Ústeckého kraje č. 8/2011, kterým se vydává Požární poplachový plán Ústeckého kraje, ze dne 20. 7. 2011 



Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky, požární řád 
 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany  
podle požárního poplachového plánu Ústeckého kraje 

 
 

Územní odbor Litoměřice HZS Ústeckého kraje – okres Litoměřice 
 
 

POŽÁRNÍ 
POPLACHOVÝ PLÁN 

 
Pro  město - obec:  Litoměřice 
    Litoměřice-Město, Pokratice, Předměstí, Za nemocnicí 

 
 

Stupeň Jednotka 
I. HZS Litoměřice 

HZS Lovosice 
SDH Litoměřice 
SDH Terezín 

II. SDH Bohušovice n/O 
SDH Liběšice 
HZS Úštěk 
SDH Brozany n/O 
SDH Třebenice 
SDH Chotiměř 

 
 



Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky, požární řád 
 

A) Dislokace, kategorie a početní stav JSDH Litoměřice  
 

 
Dislokace JSDH 

Litoměřice 
Kategorie JSDH 

Litoměřice 
Počet členů 

Stránského 34, 
Litoměřice 

JPO III. 19 

 
 

B) Vybavení JSDH Litoměřice  
 
 

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany Počet kusů 

CAS 30 TATRA 815 FORCE 1 

CAS 15 MAN 4x4 1 

FORD TRANSIT KOMBI 1 

 



 
 

 
 

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E 
 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LITOMĚŘICE 
 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2022, 
 

o zákazu požívání alkoholických nápojů  
na vybraných veřejných prostranstvích 

  
Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 23. června 2022 usneslo 
usnesením č. …/4/2022 vydat na základě § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

 
 

Článek 1 
Předmět a cíl vyhlášky 

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

Článek 2 
Vymezení pojmů 

  
1) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná 

zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící 
obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.1) 

2) Alkoholickým nápojem se rozumí nápoj obsahující více než 0,5 % objemových 
ethanolu.2) 

 
 

Článek 3 
Zákaz požívání alkoholických nápojů 

 
V době od 21:00 hodin do 7:00 hodin se zakazuje požívání alkoholických nápojů na 
veřejných prostranstvích nacházejících se v prostoru vymezeném červeným 
šrafováním v mapovém zákresu uvedeném v příloze této vyhlášky. 

 
 

 
1) ustanovení § 34 zákona o obcích  
2) ustanovení § 2 písm. f) zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve 

znění pozdějších předpisů  



 
 

Článek 4 
Výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů  

  
Zákaz požívání alkoholických nápojů se nevztahuje na:  

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

b) oslavy Silvestra a Nového roku ve dnech 31. prosince a 1. ledna. 
 

 

Článek 5 
Účinnost 

  
Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího 
vyhlášení. 
 

  
  

 

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

Mgr. Karel Krejza v.r. 
1. místostarosta 

Mgr. Ladislav Chlupáč v.r. 
starosta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doložka o vyhlášení vyhlášky 
Oznámení o vyhlášení této vyhlášky musí být zveřejněno po dobu 15 dnů na úřední 
desce Městského úřadu Litoměřice v souladu s ust. § 3 odst. 2 zákona č. 35/2021 
Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých 
správních úřadů. 
 
Oznámení zveřejněno dne: …...2022, sejmuto z úřední desky dne: …...2022. 
 
Jméno a příjmení osoby, která potvrzuje zveřejnění oznámení: ……………………… 
                                                                                                             (razítko, podpis) 
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 23. 6. 2022

Číslo bodu: 16

Název bodu: Schválení smlouvy o zajištění úkolů na úseku požární ochrany
mezi městem Litoměřice a obcí Trnovany

Zodpovídá: Mgr. Ladislav Chlupáč
Zpracoval/a/i: Eva Chrudimská
Převzal/a/i od: Miroslav Letafka

Důvodová zpráva:
Smlouva zpracována na základě žádosti starostky obce Trnovany. RM doporučila ZM smlouvu
schválit na 10. jednání 9. 5. 2022 (usnesení č. 238/10/2022).
Každá obec by měla zřídit a spravovat podle zákona 133/1985 Sb. v úplném znění jednotku sboru
dobrovolných hasičů. V případě, že obec toto není schopna zabezpečit, může namísto vlastní
jednotky požární ochrany zajistit plnění úkolů této jednotky na základě smlouvy mezi sebou nebo
zřízením společné jednotky požární ochrany.
Na činnost a vybavení společné jednotky finančně přispívá obec, která je jinak povinna jednotku
zřídit. Smlouva se doporučuje uzavřít za příspěvek 15.000,- Kč za jeden rok, starostka obce Trnovany
vyslovila s příspěvkem předběžný souhlas.
Smlouva dále podléhá schválení Zastupitelstva obce Trnovany a HZS ÚK.
Smlouva se navrhuje uzavřít s účinností od 1. 1. 2023.
Dopad do rozpočtu města:
15.000,- Kč příjem do rozpočtu města pro potřeby JSDH. Na druhou stranu v případě zásahu JSDH
Litoměřice není možno čerpat prostředky účelové neinvestiční dotace na úhradu nákladů při zásahu
JSDH Litoměřice v katastru obce Trnovany.

Návrh usnesení:

usnesení č. 79/4/2022

ZM schvaluje uzavření smlouvy o zajištění úkolů na úseku požární ochrany mezi městem Litoměřice,
IČO: 00263958, zastoupeným starostou města Mgr. Ladislavem Chlupáčem a obcí Trnovany, se
sídlem Trnovany 37, 412 01 Litoměřice, IČO: 00556220, zastoupenou starostkou obce Bc. Martinou
Čechovou s finančním příspěvkem 15.000,- Kč ročně (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: priloha1_zadost.pdf
Příloha č. 2: priloha2_smlouva.pdf

V Litoměřicích 27.06.2022

Předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč

https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1255?name=priloha1_zadost.pdf
https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1256?name=priloha2_smlouva.pdf


OBEC  TRNOVANY 
Trnovany 37,  412 01  Litoměřice 

  
 
                                                                                                 
Vyřizuje: Čechová 
Datum: 22.04.2022 
Č.j.: TRN-202/2022 
Tel/fax: 416 748 109 
Mob: 724 184 227 
e-mail: obectrnovany@seznam.cz 
Dat.schr.: 5mybtri                                                                                                           
 
              
                                                                                              
Věc :   Žádost o uzavření smlouvy o spolupráci na úseku PO 
 
 Na základě naší telefonické dohody žádám o projednání možnosti uzavření smlouvy 
o spolupráci na úseku PO a zřízení společné jednotky PO mezi Obcí Trnovany a Městem 
Litoměřice.  
 

Předem děkuji za rychlé vyřízení a jsem s pozdravem              
 
                                                     
       
                                                                               
 
                                                          
                                                                                            Bc. Martina Čechová                                                                                                
 starostka 
 

 

  

Městský úřad Litoměřice 
Miroslav Letafka 
Mírové náměstí 15/7 
41201 Litoměřice 

 



 

Smlouva o zajištění plnění úkolů na úseku požární ochrany  

uzavřená podle ustanovení § 159 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 písm. m) a § 69a zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“). 

 

 

Město Litoměřice, IČ 00263958                        
se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
zastoupené starostou města, Mgr. Ladislav CHLUPÁČ 
bankovní spojení: Komerční banka, č. ú. 1524471/0100  

na straně jako „město Litoměřice“, 

a 

Obec Trnovany, IČ 00556220                        
se sídlem Trnovany č. p. 37, 412 01 Litoměřice 
zastoupená starostkou obce, Bc. Martina ČECHOVÁ 
bankovní spojení: Komerční banka, č. ú. 37025471/0100  

na straně druhé jako „obec Trnovany“. 

 

I. 
Úvodní ustanovení 

1. Účelem této smlouvy je vytvoření podmínek pro zajištění účinné ochrany života, zdraví a majetku 
před požáry a poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. 

2. V souladu s ustanovením § 29 odst. 1 písm. a) zákona o PO jsou smluvní strany povinny zřídit 
jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDHO“), která provádí hašení požárů a 
záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly 
podle zvláštního právního předpisu ve svém územním obvodu. 

3. Město Litoměřice má zřízenu akceschopnou JSDHO ev. č. 423100. Obec Trnovany doposud 
nemá zřízenou JSDHO podle výše uvedeného ustanovení zákona o PO. 

4. Podle ustanovení § 69a odst. 1 zákona o PO mohou právnické osoby a podnikající fyzické osoby, 
které jsou povinny zřídit jednotku požární ochrany, nebo obce namísto vlastní jednotky požární 
ochrany zajistit plnění úkolů této jednotky na základě smlouvy mezi sebou nebo se státem, který 
zastupuje hasičský záchranný sbor kraje, nebo zřízením společné jednotky požární ochrany. 

 

II. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je zajištění plnění úkolů JSDHO obce Trnovany prostřednictvím JSDHO 
města Litoměřice. Obec Trnovany se zavazuje městu Litoměřice pravidelně přispívat na zajištění 
akceschopnosti JSDHO města Litoměřice v souladu s touto smlouvou. 

2. JSDHO města Litoměřice bude považována za společnou jednotku města Litoměřice a obce 
Trnovany v souladu s ustanovením § 65 odst. 1 zákona o PO. 

3. JSDHO města Litoměřice bude po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy zabezpečovat činnost 
JSDHO obce Trnovany, a to v katastrálním území obce Trnovany. 

4. JSDHO města Litoměřice začne plnit úkoly JSDHO obce Trnovany v souladu s touto smlouvou 
počínaje dnem 1. 1. 2023.  

 

 

 



 
III. 

Plnění úkolů, podrobnosti jejich zabezpečení 

1. Společná jednotka požární ochrany bude plnit úkoly podle §70 odst. 1 zákona o PO.   

2. Společná jednotka požární ochrany bude plnit zejména tyto základní úkoly: 

• provádí zásah na katastrálním území obce Trnovany dle příslušné dokumentace požární 
ochrany a platných právních předpisů nebo při soustředění a nasazování sil 
a prostředků; 

• neprodleně podává zprávy o svém výjezdu a zásahu krajskému operačnímu 
a informačnímu středisku (KOPIS) Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje; 

• provádí záchranné a likvidační práce při mimořádných událostech a živelních pohromách. 

3. K plnění těchto úkolů bude společná jednotka využívat majetku ve vlastnictví města Litoměřice. 

4. Obec Trnovany ke dni podpisu smlouvy předá městu Litoměřice k plnění úkolů potřebnou 
dokumentaci požární ochrany a dále zabezpečí její pravidelnou aktualizaci tak, aby byla 
v souladu se skutečných stavem. Jedná se zejména o: 

• požární řád obce; 

• mapu katastrálního území s čísly popisnými a orientačními u budov a vyznačenými 
produktovody; 

• seznam zdrojů vody pro hašení požárů; 

• dokumentaci zdolávání požáru; 

• kontaktní údaje na vedení obce Trnovany. 

5. Obec Trnovany ve svém katastrálním území umožní na žádost města Litoměřice min. 1x ročně 
společné jednotce požární ochrany provedení cvičení. Činnost společné jednotky požární 
ochrany v organizačním řízení bude zabezpečovat město Litoměřice. 

6. Kontaktní osobou pro účely plnění této smlouvy za město Litoměřice je: 

Martin ŠIMEK, tel. 602 482 210, e-mail: sdhlitomerice@seznam.cz 

7. Kontaktní osobou pro účely plnění této smlouvy za obec Trnovany je: 

Bc. Martina ČECHOVÁ, tel. 724 184 227, e-mail: starosta@trnovany.cz 

IV. 
Finanční zabezpečení 

1. Smluvní strany sjednávají, že obec Trnovany bude městu Litoměřice pravidelně 1x ročně 
přispívat na zajištění akceschopnosti společné jednotky částkou ve výši 15.000, - Kč.  

2. Příspěvek podle předchozího odstavce hradí obec Trnovany 1x ročně předem na účet města 
Litoměřice č. 9005-1524471/0100, variabilní symbol 2301 a to vždy nejpozději do 31. 05. 
příslušného kalendářního roku.  

3. Výše poměrné úhrady se pro účely této smlouvy vypočítává na základě vzájemného poměru 
celkového počtu, byť i jen započatých kalendářních, dnů v příslušném roce, během kterých 
společná jednotka zajišťovala plnění úkolů podle této smlouvy a celkového počtu kalendářních 
dnů v příslušném roce.  

4. Náklady na činnosti společné jednotky nad rámec sjednaného příspěvku hradí město Litoměřice, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

5. Poskytnuté finanční prostředky budou využity k úhradě investičních a neinvestičních výdajů, 
zejména k nákupu požární techniky, technických prostředků PO, ochranných prostředků a pokrytí 
ostatních provozních nákladů souvisejících s činností společné jednotky a vytvářením kvalitních 
podmínek pro její činnost. Dále budou prostředky využity na mzdové výdaje související se 
zajištěním akceschopnosti společné jednotky. Movitý majetek pořízený z příspěvku se stává 
dnem pořízení účetně majetkem města Litoměřice. 

 

 

 

mailto:sdhlitomerice@seznam.cz
mailto:starosta@trnovany.cz


 
V. 

Trvání smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tuto smlouvu lze ukončit výpovědí, odstoupením 
nebo dohodou smluvních stran. 

2. Smlouvu lze vypovědět i bez udání důvodu jen na základě písemné výpovědi zaslané druhé 
smluvní straně, kde výpovědní lhůta činí 6 měsíců. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem 
následujícího kalendářního měsíce po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 

3. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností kteroukoliv 
ze smluvních stran. Odstoupení musí být písemné a je účinné prvním dnem měsíce následujícího 
po jeho doručení druhé smluvní straně. 

4. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany města Litoměřice se považuje nedodržení účelu 
použití přijatých finančních prostředků. 

5. Za podstatného porušení smlouvy ze strany obce Trnovany se považuje neposkytnutí finančního 
příspěvku na činnost jednotky požární ochrany nebo opoždění platby oproti termínu, stanoveném 
smlouvou o více než 30 kalendářních dní. 

VI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva byla sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž po jednom náleží každé smluvní straně a 
jedno je určeno Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje. 

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky 
odsouhlasenými a podepsanými oběma smluvními stranami. Jakákoliv změna, doplnění či úkon 
vedoucí ke zrušení této smlouvy musí mít písemnou formu a být oznámena orgánu udělujícímu 
souhlas s uzavřením této smlouvy. 

3. Subjektem udělujícím předběžný souhlas s uzavřením této smlouvy je v souladu s § 69a odst. 3 
zákona o PO hasičský záchranný sbor kraje, tedy pro obce ležící na území Ústeckého kraje je 
to Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje. 

4. Tato smlouva byla před podpisem schválena zastupitelstvy obou smluvních stran, doložky 
dokládající schválení zastupitelstvem jsou připojeny ke všem stejnopisům. Smlouva je platná a 
účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení, 
třetí je určen pro Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje. 

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 

• Usnesení zastupitelstva města Litoměřice č. XX ze dne XX. XX. XXXX.   

• Usnesení zastupitelstva obce Trnovany č. XX ze dne XX. XX. XXXX.  

• Souhlas Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje se zajištěním plnění úkolů JSDHO 
obce Trnovany prostřednictvím JSDHO města Litoměřice ze dne XX. XX. XXXX, 
č. j. HSUL-XXXX/IZS-XXXX. 

7. Smluvní strany prohlašují, že před podpisem tuto smlouvu řádně projednaly a přečetly, 
že je sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli pod 
nátlakem, v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují svoje 
vlastnoruční podpisy. 

V Litoměřicích dne ___. ___. ______ V Trnovanech dne ___. ___. ______ 

Město Litoměřice: 

___________________________ 
Mgr. Ladislav CHLUPÁČ 
starosta města Litoměřice 

Obec Trnovany: 

___________________________ 
Bc. Martina ČECHOVÁ 

starostka obce Trnovany 
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 23. 6. 2022
Číslo bodu: 17
Název bodu: Žádost o dotaci na pořízení podzemního kontejnerového stání v ulici Nerudova
Zodpovídá: Ing. Pavel Gryndler
Zpracoval/a/i: Ing. Pavel Gryndler
Soulad s rozpočtem města: Akce nemá vliv na schválený rozpočet.

Důvodová zpráva:
Odbor životního prostředí připravuje realizaci instalace podzemních kontejnerů v ulici Nerudova. V
současné době je možnost čerpat dotační prostředky na tuto instalaci z prostředků  z Programu pro
podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji za období 2017 - 2025. Pro podání žádosti
je třeba schválení  ZM.

Návrh usnesení:

usnesení č. 80/4/2022

ZM schvaluje:
a) podání žádosti o dotaci z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji
na období 2017-2025 na pořízení podzemního kontejnerového stání v ulici Nerudova,
b) zajištění spolufinancování projektu z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši minimálně
30% z celkových uznatelných výdajů a všech neuznatelných výdajů projektu.

V Litoměřicích 27.06.2022

Předkládá: Mgr. Václav Červín
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 23. 6. 2022
Číslo bodu: 18
Název bodu: Žádost o dotaci na pořízení podzemního kontejnerového stání v ulici Nezvalova
Zodpovídá: Ing. Pavel Gryndler
Zpracoval/a/i: Ing. Pavel Gryndler
Soulad s rozpočtem města: Akce nemá vliv na schválený rozpočet.

Důvodová zpráva:
Odbor životního prostředí připravuje realizaci instalace podzemních kontejnerů v ulici Nezvalova. V
současné době je možnost čerpat dotační prostředky na tuto instalaci z prostředků  z Programu pro
podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji za období 2017 - 2025. Pro podání žádosti
je třeba schválení  ZM.

Návrh usnesení:

usnesení č. 81/4/2022

ZM schvaluje:
a) podání žádosti o dotaci z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji
na období 2017-2025 na pořízení podzemního kontejnerového stání v ulici Nezvalova,
b) zajištění spolufinancování projektu z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši minimálně
30% z celkových uznatelných výdajů a všech neuznatelných výdajů projektu.

V Litoměřicích 27.06.2022

Předkládá: Mgr. Václav Červín
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 23. 6. 2022

Číslo bodu: 19

Název bodu:
Projekty k předložení do Výzvy k předkládání strategických
projektů do programového rámce ITI Ústecko-chomutovské
aglomerace

Zodpovídá: Ing. Venuše Brunclíková MBA
Zpracoval/a/i: Ing. Venuše Brunclíková MBA
Převzal/a/i od: Dana Svobodová

Důvodová zpráva:
Město Litoměřice je na základě jednotné metodiky Ministerstva pro místní rozvoj začleněno do
metropolitní oblasti Ústecko-chomutovské aglomerace a na významné a integrované projekty mající
významný dopad do Ústecko-chomutovské aglomerace tak může získávat finanční prostředky z
operačních programů Evropské unie prostřednictvím nástroje ITI – Integrovaná územní investice.
Klíčové a nezbytné pro finanční podporu projektů prostřednictvím nástroje ITI Ústecko-chomutovské
aglomerace v programovém období 2021-2027 bude přihlášení projektů do výzev k předkládání
strategických projektů do programových rámců, které budou nositelem ITI vyhlášeny v termínu 23.
6. – 27. 7. 2022. Bude se jednat o oficiální sběr strategických projektů, ze kterých bude následně
sestaven akční plán na programové období 2021-2027, který bude obsahovat programové rámce.
Nejzazším termínem pro ukončení fyzické realizace strategických projektů je 30. 9. 2029.
Strategické projekty budou podpořeny dotací z EU ve výši maximálně 85 %.
Do Výzev k předkládání strategických projektů do programového rámce ITI Ústecko-chomutovské
aglomerace jsou k předložení navrženy projekty projednané a schválené strategickým týmem rozvoje
města zařazené v projektovém zásobníku:

• Parkovací dům Růžovka (P+R),
• Revitalizace ulice Dlouhá, Litoměřice,
• Revitalizace lesoparku Mostná hora.

Popis projektů viz příloha orig. zápisu.

Návrh usnesení:

usnesení č. 82/4/2022

ZM schvaluje předložení projektu „Parkovací dům Růžovka (P+R)“ do Výzvy k předkládání
strategických projektů do programového rámce ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a zajištění
financování realizace projektu ve výši 18 mil. Kč. Tento závazek je platný pouze v případě, pokud
bude projekt součástí programového rámce.

usnesení č. 83/4/2022

ZM schvaluje předložení projektu „Revitalizace ulice Dlouhá, Litoměřice“ do Výzvy k předkládání
strategických projektů do programového rámce ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a zajištění
financování realizace projektu ve výši 12 mil. Kč. Tento závazek je platný pouze v případě, pokud
bude projekt součástí programového rámce.

usnesení č. 84/4/2022

ZM schvaluje předložení projektu „Revitalizace lesoparku Mostná hora“ do Výzvy k předkládání
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strategických projektů do programového rámce ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a zajištění
financování realizace projektu ve výši 3,3 mil. Kč. Tento závazek je platný pouze v případě, pokud
bude projekt součástí programového rámce.

Příloha č. 1: ITI_Predlozeni_projektu_ZM_p1.pdf

V Litoměřicích 27.06.2022

Předkládá: Mgr. Václav Červín

https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1320?name=ITI_Predlozeni_projektu_ZM_p1.pdf


Popis projektů navržených k předložení do Výzev k předkládání strategických projektů do 

programového rámce ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 

 

a) Parkovací dům Růžovka (P+R) 

Předpokládané náklady: 120 mil. Kč 

Stupeň rozpracovanosti projektu: architektonická studie, projektová dokumentace pro 

stavební povolení před dokončením     

Popis: Předmětem projektu je výstavba nového parkovacího domu v těsné blízkosti 

historického centra města, v prostoru bývalé čerpací stanice na sídlišti Kocanda. Záměrem 

Města Litoměřice je vybudovat 150 – 180 nových parkovacích míst v blízkosti 

zrekonstruovaného autobusového nádraží a železniční stanice Litoměřice-město a podpořit 

tak multimodalitu stávajícího dopravního terminálu. Projekt počítá s vybudováním garážového 

domu s plochou zeleně na střeše objektu.   

 

b) Revitalizace ulice Dlouhá, Litoměřice  

Předpokládané náklady: 80 mil. Kč  

Stupeň rozpracovanosti projektu: urbanistická studie, architektonická studie ve fázi zpracování  

Popis: Předmětem projektu je regenerace významného uličního prostranství o délce cca 350 

m a šířce cca 20 – 25 m spočívající v předláždění chodníků a průjezdné komunikace do kamenné 

dlažby, výsadbě zeleně, doplnění nových sloupů veřejného osvětlení, mobiliáře a umístění 

vodních prvků. Projektu bude předcházet plánovaná rekonstrukce inženýrských sítí.   

 

c) Revitalizace lesoparku Mostná hora  

 

Předpokládané náklady: 22 mil. Kč 

Stupeň rozpracovanosti projektu: studie řešení ploch lesoparku  

Popis: Cílem projektu je obnova přirozených funkcí porostů na Mostné hoře. Provedeny budou 

zásahy podle charakteru jednotlivých ploch – park, les, bezzásahová zóna.  

Park – kácení suchých a provozně nevyhovujících exemplářů za účelem zajištění provozní 

bezpečnosti v ploše, vytvoření palouků a otevřených prostor s cílem obnovit parkovou úpravu, 

dosadby dřevin. 

Les – kácení suchých a usychajících exemplářů a porostů, odstranění části porostů jako celku, 

provádění pěstebních probírek, výsadba nového lesa v částech, kde bude les zcela vykácen a 

bodová dosadba v částech s postupnou obnovou. 

Bezzásahová zóna – prováděny minimální zásahy, které zajistí provozní bezpečnost v blízkosti 

cest a objektů.  
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 23. 6. 2022

Číslo bodu: 20

Název bodu: Projekt "Revitalizace bývalé manipulační plochy ČD v ulici
Nerudova na parkoviště s propustným povrchem“

Zodpovídá: Ing. Venuše Brunclíková MBA
Zpracoval/a/i: Ing. Venuše Brunclíková MBA
Převzal/a/i od: Dana Svobodová

Důvodová zpráva:
Předmětem projektu je revitalizace bývalé manipulační plochy ČD v ulici Nerudova na parkoviště pro
76 OA + 4 vozidla ZTP. Součástí projektu budou aktivity realizované v souladu s podmínkami
Národního programu Životního prostředí, prioritní oblastí 1. Voda, podoblastí 1.5 Udržitelné a
efektivní hospodaření s vodou v obcích. Parkoviště bude řešeno výhradně z dlážděných /tzn.
propustných/ povrchů včetně doplňující zeleně. Povrchová dešťová voda bude likvidována pomocí
vsakovacích objektů. Cílem podpory poskytované Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím
Státního fondu životního prostředí České republiky je zajistit efektivní hospodaření se srážkovou
vodou v zastavěném území obcí a zajistit realizaci protipovodňových opatření s širokým využitím
přírodě blízkých prvků v urbanizovaném území. Budování propustných zpevněných povrchů je
podporováno ve výši max. 50 % celkových způsobilých výdajů, přičemž daň z přidané hodnoty (DPH)
je nezpůsobilým výdajem.  

Předpokládaný termín realizace akce (v případě získání dotace): nejpozději do 30. 06. 2025.
Předpokládané způsobilé výdaje projektu (stavební rozpočet ve stupni studie): 15 mil. Kč.
Osazovací plán viz příloha orig. zápisu.  

Návrh usnesení:

usnesení č. 85/4/2022

ZM schvaluje 
a) předložení žádosti o poskytnutí podpory z Národního programu Životní prostředí v rámci
Národního plánu obnovy na projekt „Revitalizace bývalé manipulační plochy ČD v ulici Nerudova na
parkoviště s propustným povrchem“,
b) zajištění spolufinancování projektu „Revitalizace bývalé manipulační plochy ČD v ulici Nerudova
na parkoviště s propustným povrchem“ ze strany města Litoměřice ve výši minimálně 50 %
celkových způsobilých výdajů projektu a 100 % nezpůsobilých výdajů projektu.

Příloha č. 1: PR_01_Osazovaci_plan_koordinacni_situace_mapovy_podklad.pdf

V Litoměřicích 27.06.2022

Předkládá: Mgr. Václav Červín

https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1308?name=PR_01_Osazovaci_plan_koordinacni_situace_mapovy_podklad.pdf
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Ozelenění parkoviště v Nerudově ulici v Litoměřicích: Osazovací plán, koordinační situace
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 23. 6. 2022

Číslo bodu: 21
Název bodu: Záměr prodeje pozemku parc.č 2619 v k.ú. Litoměřice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:
Žadatel: OSNMM
Odůvodnění: Pozemek o výměře 1368 m2 (zahrada) město pronajímá třem nájemcům.
Jedná se o díl o výměře 600 m2 – pan Pxxx Jxxxxxxx, smlouva od 2001
                  Díl o výměře 400 m2 - pan Lxxxxx Jxxx a  paní Jxxx Jxxxxxxxx (dcera), smlouva od 2005
                  Díl o výměře 348 m2 – paní Kxxxxxxxx Jxxx, smlouva od 2014
Nájemci (pachtýři) mají zájem o odkoupení pozemku (nutný GP) s využitím zahrádky.
Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je Územní plán Litoměřice ve
znění po změně č. 2 je výše uvedený pozemek zahrnut do zastavěného území, konkrétně do ploch
s rozdílným způsobem využití označených jako RZ – individuální rekreace – zahrádkářské osady.
Pozemek není dotčen záměrem realizace veřejně prospěšné stavby, nebo veřejně prospěšného
opatření.  OÚRM souhlasí s prodejem. Prodej realizovat až po upřesnění dle GP z důvodu plánované
výstavby autobusové zastávky, která v malém bude zasahovat do severozápadní části uvedeného
pozemku.           
Projednáno v MK dne 10.1.2022 Hlasováním pro: 5       proti: 0              zdržel se: 0
MK doporučila odložit do doby výstavby autobusové zastávky.
V současné době je zastávka realizována, bude tedy možné vypracovat GP.
Projednáno v MK dne 1.6.2022 Hlasováním pro:  5                    proti: 1              zdržel se: 0
MK doporučuje záměr prodeje pozemku parc.č 2619 o výměře 1368 m2  v k.ú. Litoměřice (nutný
GP), z důvodu toho, že se pozemek nenachází v zahrádkářské kolonii MK doporučuje pozemek 
ocenit dle znaleckého posudku.

Návrh usnesení:

usnesení č. 86/4/2022

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č 2619 o výměře 1368 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný GP) za
cenu dle znaleckého posudku.

Příloha č. 1: p.2619.pdf

V Litoměřicích 27.06.2022

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1273?name=p.2619.pdf
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 23. 6. 2022

Číslo bodu: 22
Název bodu: Záměr prodeje stavby železniční zastávky Litoměřice-Cihelna
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:
Žadatel: Správa železnic, st. organizace, IČO: 70994234, Dlážděná 1003/7, Praha 1 
Odůvodnění: Stavbu železniční zastávky realizovalo město v roce 1996-7. Žadatel požádal o převod v
rámci nutné rekonstrukce této zastávky na pozemek par. č. 2545/2 v k.ú. Litoměřice, pozemek není
předmětem převodu. 
Stanovisko OÚRM: Souhlasí s prodejem stavby železniční zastávky.
Jedná se o nemovitou věc, která se nezapisuje do katastru nemovitostí. 
Zjištěná cena znaleckého posudku 10/3397/22 činí 29 830 Kč 
Projednáno v MK dne 1.6.2022 Hlasováním       pro:  6             proti: 0              zdržel se: 0
MK doporučuje záměr prodeje.
 

Návrh usnesení:

usnesení č. 87/4/2022

ZM schvaluje adresný záměr prodeje stavby neevidované v katastru nemovitostí – železniční zastávky
Litoměřice-Cihelna, stojící na pozemku parc.č. 2545/2 v k.ú. Litoměřice, do vlastnictví Správy
železnic, st. organizace, IČO: 70994234, Dlážděná 1003/7, Praha 1.

Příloha č. 1: zastalka.pdf

V Litoměřicích 27.06.2022

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1274?name=zastalka.pdf
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 23. 6. 2022

Číslo bodu: 23

Název bodu: Záměr prodeje nezapsaného pozemku parc.č. 2662/29 v k.ú.
Litoměřice

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:
Žadatel: Slavoj Litoměřice z.s., IČO: 14866170, Písečný ostrov 1928, Litoměřice
Odůvodnění: Jedná se o část pozemku, která je oplocená a užívána na základě nájemní smlouvy.      V
roce 1991 zde byl postaven objekt – zařízení staveniště (sociálního zařízení, šatny, sprchy) pro
pracovníky výstavby ČOV Litoměřice. Dle dohody byla tato stavba zachována a v roce 1995 předána
pro potřeby TJ Slavoj Litoměřice. Po povodních v roce 2013 byl objekt v havarijním stavu, byla
provedena celková přestavba pro Horolezecký oddíl a ASPV TJ Slavoj Litoměřice. 
Stanovisko OÚRM: Vyznačená část pozemku v k.ú. Litoměřice je dle platné územně plánovací
dokumentace, kterou je Územní plán Litoměřice ve znění po změně č.2, dotčena vymezeným prvkem
územního systému ekologické stability, kterým je lokální biocentrum Písečný ostrov. Pozemek je
rovněž zahrnut do záplavového území s periodicitou opakování 20 a 100 let (Q20 a Q100). V rámci
klasifikace území z hlediska povodňových rizik je území zahrnuto do kategorie s nejvyšším
ohrožením, přičemž v těchto územích 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.
V rámci uvedeného závazného stanoviska úřadu územního plánování bylo sděleno, že pozemek je dle
platné ÚPD zařazen do zastavitelné plochy označené jako lokalita 11 – Písečný ostrov, konkrétně do
plochy označené jako RH – plochy rekreace – hromadná rekreace. V těchto plochách je přípustné
realizovat mimo jiné sportovní a relaxační zařízení. Samotná lokalita 11 byla však dle platné územně
plánovací dokumentace vymezena za účelem rozšíření areálu městského koupaliště a jeho
záchytného parkoviště. Lokalita 11 navíc podmiňuje rozhodování o změnách v území vypracováním
speciální územní studie orientované na nalezení kompromisu využití ostrova. Tato studie není
doposud zpracována a práce na této studii nebyly započaty. Do doby zpracování územní studie nelze
rozhodovat o změnách v tomto území. RM Litoměřice usnesením ze dne 21.8. 2014 č. 461/20/2014
schválila pronájem pozemků dle tehdy nezapsaného GP č. 4161-178//2013 a zároveň schválila vydání
souhlasu ke kolaudaci stavby na nezapsaném pozemku 2662/29 v k.ú. Litoměřice (dle nezapsaného
GP – pozemek pod stavbou v žádosti) s tím, že nájemní právo k uvedenému pozemku pro vlastníka
stavby bude stanoveno na dobu určitou 15 let včetně souhlasu s kolaudací objektu smluvně omezeno,
zápis stavby bude pouze dočasný a nebude výrazně narušena možnost využití stanovená v platné
ÚPD.
S ohledem na to, že úřad územního plánování ve výše uvedeném závazném stanovisku podmínil
záměr jeho dočasností, nesouhlasí OÚR s prodejem pozemku a to i s ohledem na výše popsané limity
a hodnoty území. 
Stanovisko OSMNN: Stavba není zapsána v katastru nemovitostí, dle výpisu z LV se jedná o pozemek
2662/17 o výměře 10031 m2, druh pozemku vodní tok, evropsky významné lokality, ochr. pásmo
nem. kult. památky, rezervace.
Pozemek pod stavbou 237 m2 dle nezapsaného GP nově vzniklá parcela 2662/29 v k.ú. Litoměřice.
Nájemní smlouva je na dobu určitou a to do 1.9.2029.
Projednáno v MK 30.3.22 Hlasováním   pro: 7              proti: 0             zdržel se: 0
MK doporučuje tento bod odložit do příští MK s tím, že do té doby proběhne jednání s OÚRM za
účasti žadatele na nalezení kompromisu (možná směna pozemku).
Místního šetření dne 11.5.2022: Žadatel nechal zaměřit přesné hranice pozemku.
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Nové stanovisko OÚRM: Rada města Litoměřice usnesením ze dne 21.8. 2014 č. 461/20/2014
schválila pronájem pozemků dle nezapsaného GP č. 4161-178//2013 a zároveň schválila vydání
souhlasu ke kolaudaci stavby na pozemku 2662/29 v k.ú. Litoměřice (dle nezapsaného GP,
v současnosti na pozemku parc. č. 2662/17 v k.ú. Litoměřice) s tím, že nájemní právo k uvedenému
pozemku pro vlastníka stavby bude stanoveno na 15 let. S ohledem na tyto informace odbor
územního rozvoje jako příslušný úřad územního plánování k uvedené stavbě vydal závazné
stanovisko dle § 96b stavebního zákona vypravené dne 27. 2. 2018 s č.j.
MULTM/0003478/18/ROZ/MKř se závěrem, že záměr je přípustný s podmínkou. Na základě místního
šetření na místě lze sdělit, že odbor územního rozvoje nemá připomínek k záměru, aby pozemek pod
stavbou byl ve vlastnictví majitele objektu.
Projednáno v MK dne 1.6.2022 Hlasováním       pro:  6             proti: 0              zdržel se: 0
Doporučuje záměr prodeje.
 
 
 

Návrh usnesení:

usnesení č. 88/4/2022

ZM schvaluje záměr prodeje nezapsaného pozemku parc.č. 2662/29 o výměře 237 m2 v k.ú.
Litoměřice.

Příloha č. 1: p._2662.pdf

V Litoměřicích 27.06.2022

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1275?name=p._2662.pdf
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 23. 6. 2022

Číslo bodu: 24

Název bodu: Částečná revokace záměru prodeje klasické hrobky na Městském
hřbitově v Litoměřicích

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:
Žadatel: Paní Zxxx Kxxxxxxx, nar.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 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 IV. s evidenčním číslem 134.
Projednáno v MK 30.3.22 Hlasováním    pro: 7              proti: 0              zdržel se: 0
MK doporučuje prodej.
Záměr byl projednán a schválen ZM dne 21.4.2022 usnesením č. 49/3/2022.
Z důvodu chybného označení hrobového místa je nutné usnesení revokovat a schválit správný údaj.
 Správa hřbitova opravila číslo hrobového místa ze 134 na 132.

Návrh usnesení:

usnesení č. 89/4/2022

ZM částečně revokuje usnesení č. 49/3/2022 ze dne 21.4.2022 a schvaluje záměr prodeje klasické
hrobky v sektoru IV., s evidenčním číslem 132, na Městském hřbitově v Litoměřicích.

V Litoměřicích 27.06.2022

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 23. 6. 2022

Číslo bodu: 25

Název bodu: Dořešení vlastnických vztahů k pozemkům Sběrný dvůr –
Třeboutice

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:
Žadatel: OSNMM
Odůvodnění: Město Litoměřice je vlastníkem sběrného dvora v Třebouticích. Sběrný dvůr včetně
přístupové účelové komunikace je převážně umístěn na pozemcích v majetku města. 
Pro užívání pozemků parc.č. 330/4, parc.č.st. 171 (uvnitř areálu SD), parc.č. 337/16, 478/4 a 478/5
(účelová komunikace), vše v k.ú. Třeboutice, je mezi provozovatelem SD (PO Technické služby města
Litoměřice) a ČR – Pozemkovým úřadem uzavřena Nájemní smlouva č. 16N02/38, na dobu neurčitou,
roční nájemné činí 3 731 Kč. 
Vzhledem k plánovanému rozvoji (kompostárna) je nutné k pozemkům uvnitř sběrného dvora a pro
budoucí opravy přístupové účelové komunikace dořešit vlastnické vztahy. 
Vzhledem k omezeným možnostem přímého převodu výše uvedených pozemků na město Litoměřice
podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících
zákonů (dále jen zákon č. 503/2012 Sb.) a po konzultaci se zástupcem SPÚ je jedinou možností
směna pozemků, kterou podle § 3 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb. zákon připouští. 
OSNMM po konzultaci s OÚRM vytipoval pro směnu pozemky parc.č. 5412/23 a 5412/25 v k.ú.
Litoměřice, jedná se o ornou půdu a pozemky navazují na pozemky ve vlastnictví ČR-SPÚ.
V případě vyhovění naší žádosti budou pozemky pro směnu oceněny cenou v místě a čase obvyklou. 
Stanovisko OÚRM: Není námitek ani připomínek.
Stanovisko OŽP: Není námitek ani připomínek.
Dopad do rozpočtu města:
Případný rozdíl v ceně směňovaných pozemků není uveden ve výdajovém rozpočtu pro rok 2022, UZ
4202/ORG4000. Pokud bude zjištěn dle znaleckých posudků rozdíl v ceně, bude požadován z
rozpočtové rezervy.
Projednáno v MK 1.6.22 Hlasováním     pro: 6              proti: 0              zdržel se: 0
MK doporučuje podat žádost.

Návrh usnesení:

usnesení č. 90/4/2022

ZM schvaluje podání žádosti o směnu pozemků parc. č. 330/4, st. 171, 337/16, 478/4, 478/5, vše
v k.ú. Třeboutice (Sběrný dvůr Třeboutice) ve vlastnictví ČR – Státní pozemkový úřad, Husinecká
1024, Praha 3, IČO: 01312774, za pozemky parc.č. 5412/23, 5412/25 v k.ú. Litoměřice, ve vlastnictví
města Litoměřice.

Příloha č. 1: Priloha_smena_SPU_SD_Treboutice.pdf

V Litoměřicích 27.06.2022

https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1272?name=Priloha_smena_SPU_SD_Treboutice.pdf
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Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba



Příloha směna SPÚ (SD Třeboutice) 

Litoměřice      

Parcelní číslo Název druhu pozemku Využití pozemku Výměra 
Číslo LV 
parcely Jméno občana / název organizace 

5412/23 orná půda   3940 1 Město Litoměřice 

5412/25 orná půda   4528 1 Město Litoměřice 

celkem   8468   

 

Třeboutice      

Parcelní číslo Název druhu pozemku Využití pozemku Výměra 
Číslo LV 
parcely Jméno občana / název organizace 

-171 zastavěná plocha a nádvoří Zbořeniště  153 10002 ČR-Státní pozemkový úřad- uvnitř areálu SD 

330/4 orná půda   1244 10002 ČR-Státní pozemkový úřad- uvnitř areálu SD 

337/16 ostatní plocha neplodná půda 1813 10002 
ČR-Státní pozemkový úřad- vně areálu- účelová 
komunikace 

478/4 ostatní plocha ostatní komunikace 20 10002 
ČR-Státní pozemkový úřad- vně areálu- účelová 
komunikace 

478/5 ostatní plocha ostatní komunikace 193 10002 
ČR-Státní pozemkový úřad- vně areálu- účelová 
komunikace 

Celkem    3423   
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 23. 6. 2022

Číslo bodu: 26

Název bodu: Žádost o bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice a
Pokratice

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:
Žadatel: OSNMM 
Na základě kontroly bylo zjištěno, že pozemky parc.č. 2018/6, 2018/8 v k.ú. Litoměřice (sídelní zeleň)
a parc.č. 196/55 a 401/3 v k.ú. Pokratice (součást komunikace a chodníků) lze převést bezúplatně.
Specifikace pozemků:
parc.č. 2018/6 o výměře 148 m2 trvalý travní porost s předkupním právem pro město,
parc.č. 2018/8 o výměře   14 m2 trvalý travní porost s předkupním právem pro město,
parc.č. 196/55 o výměře   17 m2 ostatní plocha,
parc.č. 401/3   o výměře   57 m2 zahrada.
Stanovisko OÚRM: Pozemek parc. č. 2018/6 a 2018/8 v k.ú. Litoměřice – Dle platné územně
plánovací dokumentace jsou pozemky zahrnuty do ploch s rozdílným způsobem využití označených
jako ZS – sídelní zeleň veřejná. Z tohoto důvodu lze doporučit bezúplatný převod pozemků do
vlastnictví města. Část pozemku 2018/6 je navíc dotčena případnou úpravou spojenou s realizací tzv.
západní komunikace, jejíž součástí je i řešení křížení komunikací ulic Masarykova, Štursova,
Plešivecká, Revoluční, Teplická.Pozemek parc. č. 196/55 v k.ú. Pokratice: Pozemek je součástí
veřejného prostranství, které je tvořeno zejména pozemkem parc. č. 199/1 v k.ú. Pokratice. S
ohledem na toto se doporučuje bezúplatný převod tohoto pozemku do vlastnictví města.
Pozemek parc. č. 401/3 k.ú. Pokratice: Přes uvedený pozemek vede komunikace pro pěší, navíc je
součástí veřejného prostranství. Z tohoto důvodu je vhodné pozemek převést do vlastnictví města.
 
 
 

Návrh usnesení:

usnesení č. 91/4/2022

ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků parc.č. 2018/6, 2018/8 v k.ú. Litoměřice a
parc.č. 196/55 a 401/3 v k.ú. Pokratice na ČR - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024, Praha 3,
IČO: 01312774.

Příloha č. 1: 2018_6.pdf
Příloha č. 2: 196_55.pdf
Příloha č. 3: 401_3.pdf

V Litoměřicích 27.06.2022

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1277?name=2018_6.pdf
https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1279?name=196_55.pdf
https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1281?name=401_3.pdf








1/2

Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 23. 6. 2022

Číslo bodu: 27
Název bodu: Nákup pozemků pro výstavbu cyklostezky v k.ú. Litoměřice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:
Žadatel: OSNMM
Na základě jednání s pracovníky Ústeckého kraje (ÚK) byl domluven postup majetkoprávního
vypořádání pozemků pro akci: „Výstavba cyklostezky Litoměřice – Libochovice (úsek Želetice –
Terezín)“. Pozemky, u kterých je zapsáno předkupní právo podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb.,
stavební zákon, ve prospěch města Litoměřice bude řešit OSNMM s tím, že budou následně
převedeny do vlastnictví ÚK, který uhradí veškeré prokazatelné náklady.
Projednávané pozemky v k.ú. Litoměřice se nachází pod mostem u Ohře a podle projektové
dokumentace od ÚK (rozsah trvalého záboru) se jedná o části pozemků parc.č. 4828/1 cca 543 m2,
parc.č. 4828/4 cca 204 m2 a 4768/2 cca 953 m2 (celkem 17 00 m2). OSNMM oslovil vlastníka
pozemků dotčených stavbou cyklostezky pana RNDr. Sxxxxxxxxx Sxxxxx, nar.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Zlaté Hory. Dopisem ze dne 9.3.2022 pan Sxxxxx sdělil, že pokud
město Litoměřice chce využít předkupního práva navrhuje rozšíření zájmové plochy o cca 3 280 m2,
tedy na odkup celých pozemků (předkupní právo je zřízeno k celým pozemkům). Dále uvedl, že
pokud město předkupní právo nevyužije žádá o zaslání potvrzení o zániku zástavního práva.
Podle § 101 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb. je oprávněný z předkupního práva povinen na nabídku
odpovědět do 3 měsíců a zaslat povinnému návrh kupní smlouvy, znalecký posudek na určení ceny
obvyklé a geometrický plán. ÚK byl požádán o dodání GP, aby byla určená přesná výměra pozemků a
mohl být zpracován znalecký posudek a návrh kupní smlouvy.
Vzhledem k tomu, že OSNMM zatím GP neobdržel nechal vypracovat alespoň odborné vyjádření
k ceně pozemků:
Obvyklá cena pod cyklostezkou                                    206 Kč/m2 (cca 350 200 Kč)
Obvyklá cena pozemků k řece (zbytkový pozemek)         23 Kč/m2 (cca   75 440 Kč)
                                                                                                                   425 640 Kč
Dopisem ze dne 4.5.2022 OSNMM informoval vlastníka pozemků o navrhované ceně za m2 a požádal
jej o stanovisko. Vlastník se doposud nevyjádřil.
Projednáno v MK 1.6.22 Hlasováním     pro: 6              proti: 0                         zdržel se: 0
MK doporučuje nákup pozemků.
 

Návrh usnesení:

usnesení č. 92/4/2022

ZM schvaluje nákup pozemků dle odborného vyjádření č. 2/2022 části parc.č. 4828/1, 4828/4 a
4768/2 (nutný GP) cena pod stavbou cyklostezky za 206 Kč/m2 a zbylé části za 23 Kč/m2 od pana
RNDr. Sxxxxxxxxx Sxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Zlaté Hory, správní poplatek za vklad
práva do katastru nemovitostí uhradí město Litoměřice.

Příloha č. 1: Zakres_v_KM_s_vymerou_zbylych_casti_fialova_ja.pdf

https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1284?name=Zakres_v_KM_s_vymerou_zbylych_casti_fialova_ja.pdf
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V Litoměřicích 27.06.2022

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 23. 6. 2022

Číslo bodu: 28

Název bodu: Záměr bezúplatného převodu pozemku parc.č. 4690/5 v k.ú.
Litoměřice

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:
Žadatel: Ústecký kraj, IČ: 70892156, Velká hradební 3118/48, Ústí n.L.
Odůvodnění: V souvislosti s realizací stavby „labská stezka č. 2 – etapa 2e“byla s městem uzavřena
smlouva o výpůjčce. Stavba-odpočívka dle zapsaného GP parc.č. 4690/5 byla vybudována a
kolaudována.
Stanovisko OÚRM: Pozemek parc. č. 4690/5 v k.ú. Litoměřice je dle platné územně plánovací
dokumentace zahrnut do nezastavěného území do ploch přírodních P – jedná se o plochy s nejvyšším
přírodním potenciálem a potřebou ochrany přírodních prvků (vymezená regionální biocentra, území
EVL, …apod.), přírodní plochy nejčastěji zahrnují již vymezené nebo k vymezení určené prvky
ochrany přírody a jejich nejbližší kontextuální okolí, případně plochy systémů ekologické stability,
…apod.
Pozemek je zahrnut do nadregionálního biokoridoru označeného v platné územně plánovací
dokumentaci jako NRBK 10.
Pozemek je dále zahrnut také do aktivní zóny záplavového území. Z hlediska kategorie povodňového
ohrožení je pozemek zahrnut do kategorie 4 – vysoké ohrožení. V takovém území se doporučuje
nepovolovat novou ani rozšiřovat stávající zástavbu, ve které se zdržují lidé nebo umísťují zvířata.
S ohledem na koncepci stanovené v platné územně plánovací dokumentaci není k předloženému
záměru připomínek.
Projednáno v MK 1.6.22 Hlasováním   pro:  6            proti: 0 zdržel se: 0
MK doporučuje záměr bezúplatného převodu pozemku parc.č. 4690/5 o výměře 84 m2 (osta.plocha)
v k.ú. Litoměřice.

Návrh usnesení:

usnesení č. 93/4/2022

ZM schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemku parc.č. 4690/5 o výměře 84 m2 (ost.plocha) v
k.ú. Litoměřice. 

Příloha č. 1: 4690_5.pdf

V Litoměřicích 27.06.2022

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1286?name=4690_5.pdf
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 23. 6. 2022

Číslo bodu: 29

Název bodu: Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 3297/8 v
k.ú. Litoměřice

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:
Žadatel: OSNMM
Odůvodnění: Pozemek se z části nachází pod chodníkem a komunikací v ul. Revoluční a z části u
trafostanice zeleň. Dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, údržbu a správu
komunikací, chodníků a zeleně provádí obec. Převody pozemků pod komunikacemi, chodníky a
veřejná prostranství jsou dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR, převáděny na obce bezúplatně.
Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je Územní plán Litoměřice ve
znění po změně č. 2, je pozemek parc. č. 3297/8 v k.ú. Litoměřice zahrnut do ploch s rozdílným
způsobem využití označených jako BH - bydlení hromadné.
K žádosti o bezúplatný převod není připomínek.
 

Návrh usnesení:

usnesení č. 94/4/2022

ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 3297/8 o výměře 33 m2
(ost.plocha - komunikace) v k.ú. Litoměřice na ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČO: 69797111.

Příloha č. 1: 3297_8.pdf

V Litoměřicích 27.06.2022

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1288?name=3297_8.pdf
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 23. 6. 2022

Číslo bodu: 30

Název bodu:
Směna pozemků města (dle nezapsaných GP) a pozemků v areálu
Jiřího z Poděbrad a Pod Radobýlem za pozemky parc.č. 5226/1 a
5226/2 (vl. GL Development s.r.o.) vše v k.ú. Litoměřice

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:
Žadatel: OSNMM  
Odůvodnění: Jedná se o směnu pozemků ve vlastnictví města v bývalých kasárnách Pod Radobýlem a
Jiřího z Poděbrad (částečně dle nezapsaných GP) za pozemky parc.č. 5226/1 a 5226/2 ve vlastnictví
společnosti GL Development s.r.o., vše v k.ú. Litoměřice.
Město Litoměřice v souladu s územním plánem řeší možnost výstavby atletického areálu (sportovní
hřiště a atletická dráha) na vhodném pozemku parc.č. 5226/1 o výměře 21615 m2. Vlastník pozemku
souhlasí se směnou a doplatkem rozdílu ceny nemovitostí dle znaleckého posudku.
Vyjádření OÚRM k navržené směně:
V textové části platné územně plánovací dokumentace, kterou je Územní plán Litoměřice, je úloha
města popsána tak, že se jedná o město střední velikostní kategorie s funkcí stabilizovaného jádra
významného urbanizovaného prostoru (tzv. litoměřicko – lovosické aglomerace), které bude nadále
plnit a komplexně rozvíjet funkci střediska oblasti včetně vyššího zastoupení nevýrobních aktivit. Je
tedy třeba předpokládat, že toto město bude na rozdíl od industriálně laděného souseda nabízet
zázemí veřejné infrastruktury a občanské vybavenosti na úrovni odpovídající významu města. Touto
vybaveností je myšleno i zázemí k provozování rozličných sportovních odvětví. V dobách dřívějších
město disponovalo sportovním areálem v části Na Kocandě v ulici U Stadionu. Areál byl výměrou
natolik rozlehlý, že bylo možné s ním do budoucna počítat jako s územím, které bude představovat
hlavní zázemí pro sporty provozované ve městě. 
Tato možnost ustoupila realizaci stávajícího komerčního objektu, a přestože Územní plán vydaný
v roce 2009 navrhuje návrat území k jeho původní funkci, tedy ke sportovnímu využití, reálně je
spíše třeba uvažovat, zda lze v rámci sídla nalézt jiné obdobné místo, které by bylo pro sportovní
zázemí hodné daného města vhodné. Město Litoměřice je situováno na břehu řeky Labe a jeho
zástavba volně stoupá do kopců krajiny Českého středohoří. Z hlediska morfologie terénu je tedy
nalézt místo pro plnohodnotný sportovní areál umožňující provozovat vícero sportovních odvětví
složité, neboť z hlediska morfologie se rovný terén nachází zejména v okolí samotného toku Labe,
nejvíce pak na straně Želetic, kde je však území limitováno záplavovým územím a brzy zřejmě i jeho
aktivní zónou prakticky znemožňující realizaci jakýkoliv dalších staveb. Poslední možností je po
odchodu posádek Armády ČR území v bývalých kasárnách Pod Radobýlem. K tomuto závěru bylo
dojito i v rámci koncepce stanovené v platné územně plánovací dokumentaci, kde je celé území
bývalých kasáren navrženo k transformaci a jeho značná východní část je uvažována právě za účelem
k sportovnímu využití. Platná územně plánovací dokumentace zároveň stanovila podmínku pro
rozhodování o změnách v území v dané lokalitě kasáren a tou je pořízení územní studie, která blíže
prověří a zpřesní transformaci daného území. Tato územní studie byla pořízena v roce 2018 a je
územně plánovacím podkladem, který je pro dané území z hlediska koncepce rozvoje zásadní.
Zpracovatel územní studie vědom si situace v rámci sídla, tedy ztráty prostoru v areálu v ulici U
Stadionu využil část kasáren, která sloužila ke sportovnímu využití. Využít bylo možné již předlohy
hrací plochy a oválu kolem ní využívané armádou, přičemž zejména orientace hřiště ke světovým
stranám je v daném místě ideální a nikde jinde v rámci sídla (mimo záplavové území a
s odpovídajícími podmínkami morfologie terénu) již takováto plocha k nalezení není. Stávající
redukovaný areál v ulici U Stadionu je vcelku dobře dopravně dostupný ze silnice I/15 a železniční
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stanice Litoměřice město. Zamýšlený areál při východním okraji území kasáren je v docházkové
vzdálenosti železniční zastávky Litoměřice Cihelna a dále je třeba uvažovat z hlediska dopravní
dostupností, že v případě dokončení přivaděče k průmyslové zóně Prosmyky, bude toto území přímo
napojeno na dálnici D8, a to bez nutnosti průjezdu centrem města. Pakliže má město Litoměřice plnit
mimo jiné funkci uvedenou v úvodu tohoto textu, je realizace odpovídajícího sportovního zázemí
jedním ze směrů, kterým je třeba se ubírat.  
Pozemky města v areálu kasárna Jiřího z Poděbrad – nepotřebný majetek
Součástí pozemku parc.č. 4008/51 je částečně odstraněná stavba.  Součástí pozemku parc.č. 4008/51
není kompaktní předávací stanice – KPS (zaměřena GP 4903-5/2021 jako parc.č. 4008/137) jako
stavbu ji však nelze do katastru nemovitostí zapsat, proto byla sjednána výhrada stroje ve smyslu §
508 občanského zákoníku s vlastníkem KPS společností Energie Holding a.s. KPS nikdy nebyla
vlastnictvím města a není předmětem směny.
Urbanistické řešení dané lokality a finální podobu budoucí zástavby je nutné konzultovat s městským
architektem, nutnost zachování kompaktní předávací stanice tepla, která stojí na nezapsaném
pozemku parc.č. 4008/137.
Pozemky města v areálu kasáren Jiřího z Poděbrad jsou zatíženy věcnými břemeny (VCB) zapsanými
v katastru nemovitostí, zejména (nikoli však výlučně) se jedná o tato věcná břemena:

• RM dne 21.2.2022 usnesením č. 93/5/2022 schválila zřízení služebnosti k distribuční soustavě
horkovodního zařízení na rozvodný teplovod (užívání a údržbu) a právo chůze a jízdy ke stanici
přes sousední pozemky parc.č. 4008/51, 4008/55, 4008/53 a 4008/66 v k.ú. Litoměřice, dle GP
5043-343/21 a 5042-336/21. Uvedená VCB jsou zapsána v katastru nemovitostí pro k.ú. Litoměřice
pod V-2925/2022-506.
• Dále byl proveden vklad věcného břemena služebnosti distribuční soustavy na pozemku parc.č.
4008/51 k.ú. Litoměřice pod V-5407/2022-506.
• Na směňovaných pozemcích města v této lokalitě se nacházejí další starší VCB zapsaná v katastru
nemovitostí.
• Mohou se zde nacházet i VCB či jiná zatížení či omezení, která se v minulosti nezapisovala do
katastru nemovitostí.

Cena dle znaleckého posudku č. 9/803/21         činí 6 380 000 Kč bez DPH    (7 719 800 Kč s DPH)
Odborné vyjádření na odhadnutí nákladů na demolici
                                                                           činí 3 237 000 Kč bez DPH   ( 3 916 770 Kč s DPH)
Stanovená cena pozemků města v areálu kasáren Jiřího z Poděbrad (parc. č. 4008/51, parc. č.
4008/52, parc. č. 4008/53, parc. č. 4008/55 parc. č. 4008/133, parc. č. 4008/134 a parc. č. 4008/135),
tedy                                                                                                  činí 3.803.030,- Kč s DPH
Náklady za vypracování GP: celkem 16 335 Kč
Náklady za vypracování ZP:              30 250 Kč
Pozemky města v areálu v kasárnách Pod Radobýlem
Cena dle znaleckého posudku č. 2/3389/22 bez ocenění staveb z důvodu vydání souhlasu SÚ s
odstraněním staveb.
Ocenění pozemků parc.č. 5227/42,108 a 109 cenou obvyklou vychází z územního plánu: tyto plochy
jsou určeny jako plochy pro bytové účely, další pozemek parc.č. 52527/33 je plocha určená pro sport
(oceněn cenou zjištěnou -  viz dále) a pozemky parc.č 5227/30 a 31 jsou vedeny jako stavební a
oceněny cenou obvyklou, u pozemku parc.č. 5227/33 (viz výše) je stanovena cena pouze vyhlášková,
protože v čase a místě obvyklá cena nebyla zjištěna.
Pozemky města v areálu kasáren Pod Radobýlem jsou zatíženy VCB zapsanými v katastru
nemovitostí: původní pozemek parc.č. 5227/45 VCB z roku 2012, původní pozemek parc.č. 5227/48
VCB z roku 2015, VCB z roku 2016 pro ČEZ Distribuce, a.s. Mohou se zde nacházet i VCB či jiná
zatížení či omezení, která se v minulosti nezapisovala do katastru nemovitostí.
Náklady za projektovou dokumentaci 49 600 Kč (odstranění staveb)
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Náklady za vypracování GP: celkem   21 780 Kč
Náklady za vypracování ZP:                48 400 Kč
Znalecký posudek č. 2/3389/22:
cena obvyklá oceněné pouze pozemky (parc.č. 5227/30, parc.č. 5227/31, parc.č. 5227/42, parc.č.
5227/108 a parc.č. 5227/109)       
                                                                                    činí 14 580 000 Kč včetně DPH
zjištěná cena pozemku parc.č. 5227/33                      činí   8 954 350 Kč včetně DPH
Pozemky ve vlastnictví společnosti GL Development s.r.o.
Cena dle znaleckého posudku: cena vyhlášková.
Pozemky jsou zatížené VCB zapsanými v katastru nemovitostí – povinnost strpět umístění plynovodu
a kanalizace včetně vstupu a jízdy. Mohou se zde nacházet i VCB, která se v minulosti nezapisovala
do katastru nemovitostí.
Na pozemku parc.č. 5226/1 je umístěný kabel NN (elektrického vedení), který není zaevidovaný
v katastru nemovitostí, ze strany města bude převzat závazek strpět přístup GL Development s.r.o.
ke kabelu elektrického vedení včetně umožnění nezbytného přístupu pro údržbu a opravu kabelu
elektrického vedení – vedení kabelu elektrického vedení bude graficky znázorněno v příloze směnné
smlouvy.
Náklady na vypracování ZP:                                                        36 300 Kč                              
Znalecký posudek č. 3/3390/22 zjištěná cena                 činí 9 041 800 Kč včetně DPH      
Projednáno v MK dne 25.8.2021: Hlasováním         pro: 3                proti: 2                zdržel se: 0
MK nerozhodla o záměru směny.
Záměr byl projednán a schválen ZM dne 16.9.2021 usnesením č. 126/5/2021.
Zveřejněno na úřední desce: od 23.9.2021 do 8.10.2021 není připomínek ani námitek.        
Před jednáním v ZM dne 21.4.2022 společnost GL Development požádala o rozšíření žádosti
z důvodu   obavy, že nebude možnost napojení na páteřní komunikaci (par.č. 5227/104) a proto
požádali o projednání připojení směny pozemků parc.č. 5227/36 a 5227/39 v k.ú. Litoměřice. 
ZM pod č.usnesení 53/3/2022 schválilo doplnění záměru směny pozemků.  
Znalecký posudek č. 9/3396/22 cena obvyklá               činí 17 900 000 Kč včetně DPH
Náklady za vypracování ZP: 9 680 Kč
Stanovisko OÚRM: Na pozemcích parc.č. 5227/36 a 5227/39 v k.ú. Litoměřice se v současné době
nachází deponie stavebního materiálu, OÚRM požaduje uzavřít se společností GL Development s.r.o
dohodu, že odstranění deponie materiálu proběhne do prosince 2022 (tj. do 31.12.2022 bude
sjednána bezúplatná výpůjčka předmětných pozemků parc.č. 5227/36 a parc.č. 5227/39 ve prospěch
města) s tím, že do konce roku 2024 bude sjednána bezúplatná výpůjčka pro účely deponie materiálu
pouze k části předmětných pozemků parc.č. 5227/36 a 5227/39  – vypůjčená část pozemků bude
graficky znázorněna v příloze směnné smlouvy.                                  
Dopad do rozpočtu města 2022 bude příjmem ÚZ 4802/4000.
Záměr byl projednán a schválen ZM dne 16.9.2021 usnesením č. 126/5/2021 a 21.4.2022 usnesením
č. 53/3/2022.
Zveřejněno na úřední desce: od 23.9.2021 do 8.10.2021 není připomínek ani námitek.
Zveřejněno na úřední desce: od 28.4.2022 do 13.5.2022 není připomínek ani námitek.
Z výše uvedeného je zřejmé, že neexistuje jiná varianta, která by umožnila zajistit požadovaný rozvoj
chybějící sportovní infrastruktury v budoucnosti.
Vlastník pozemků GL Development s.r.o. odmítl prostý prodej. Jediná možnost je pak směna za jiné
pozemky. GL Development s.r.o.  souhlasil za předpokladu, že na směňovaných pozemcích bude
možné realizovat záměr výstavby objektů k bydlení. V současné době je trh s byty zcela nedostatečný
a dostupnost bydlení v Litoměřicích velmi omezená. Po zhodnocení těchto faktů je evidentní, že
směna pozemků je oboustranně výhodná a plní dikci zákona 128/2000 sb. o obcích. Pro naplnění
obou záměrů je nutné vytvořit funkční soubory pozemků pro výstavbu, jak sportovní infrastruktury,
tak pro hromadné i individuální bydlení. Uvažovaná, poměrně rozsáhlá bytová výstavba, bude mít za
následek zvýšení počtu obyvatel města, které přináší dodatečné příjmy do rozpočtu města jednak
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kapitační platbou a také platbou daně z nemovitosti.
Z těchto důvodů předkládáme zastupitelstvu návrh na schválení směny s finančním vyrovnáním
rozdílných hodnot směňovaných nemovitostí.
 

Návrh usnesení:

usnesení č. 95/4/2022

a) ZM schvaluje směnu pozemků, částečně dle nezapsaných GP: pozemky parc.č. 4008/51 (pozn.
směna se nevztahuje na kompaktní předávací stanici ve vlastnictví ENERGIE Holding a.s. umístěné
na odděleném pozemku parc.č. 4008/137), 4008/133, 4008/134, 4008/135, 4008/52, 4008/53,
4008/55, 5227/30, 5227/31, 5227/33, 5227/42, 5227/108, 5227/109, 5227/36 a 5227/39 z vlastnictví
města Litoměřice do vlastnictví společnosti GL Development s.r.o., Na Vinici 948/13, Litoměřice,
IČO: 09637338, za pozemky parc.č. 5226/1 a 5226/2 ve vlastnictví společnosti GL Development s.r.o.
do vlastnictví města Litoměřice, vše v k.ú. Litoměřice. Společnost GL Development s.r.o. uhradí
městu Litoměřice doplatek rozdílu ceny ve výši 36.195.580 Kč včetně DPH a dále uhradí 1/2
celkových nákladů ve výši 101.333 Kč včetně DPH za vyhotovení GP, ZP a projektovou dokumentaci
a dále uhradí za znalecký posudek č. 9/3396/22 v plné výši 9.680 Kč včetně DPH a také 1/2 správního
poplatku za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

b) ZM schvaluje rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu).  

Příloha č. 1: zapis_komise_sportu_23_11_2020.pdf
Příloha č. 2: RO_ZM_4_OSNMM_FINAL.pdf
Příloha č. 3: smenna_smlouva_zv..pdf
Příloha č. 4: Priloha_smena_MestoXGLi.pdf

V Litoměřicích 27.06.2022

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1313?name=zapis_komise_sportu_23_11_2020.pdf
https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1323?name=RO_ZM_4_OSNMM_FINAL.pdf
https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1325?name=smenna_smlouva_zv..pdf
https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1331?name=Priloha_smena_MestoXGLi.pdf


 

 
 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Komise sportu 
 

 
Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice 
__________________________________________________________________ 
 
Konaného 23. 11. 2020 od 15:30 hod. v zasedací místnosti U Štěpána v budově MěÚ Litoměřice 
 

Přítomni: 
Mgr. Václav Červín 
Pavel Birner 
Mgr. Martin Hrdina 
Mgr. Petr Klupák 
Ing. Marek Kocánek 
Ing. Andrea Křížová 
Jaromír Tvrzník 
 
Omluveni: 
Ing. Pavel Grund 
Ing. Jan Hrkal 
Jiří Skřivánek 
 
Program: 

1. Žádost o poskytnutí dotace na podporu celoroční činnosti pro rok 2021 FK Litoměřicko, 
z.s. 

2. Žádost o poskytnutí dotace na podporu celoroční činnosti pro rok 2021 HC Stadion 
Litoměřice, z. s. 

3. Žádost o poskytnutí dotace na podporu celoroční činnosti pro rok 2021 Slavoj 
Basketbalový klub Litoměřice, z.s.  

4. Žádost o poskytnutí dotace na podporu celoroční činnosti pro rok 2021 TJ Slovan 
Litoměřice z.s. 

5. Program podpory „Sport pro zdraví/sport pro všechny“ pro rok 2021 
6. Různé 

 
Konec jednání: 16:20 hod. 
 
Termín příštího jednání: 20. 1. 2021 od 15:30 hod. v zasedací místnosti U Štěpána v budově MěÚ 
Litoměřice, Pekařská 2 
 
Zapsala: Hana Pospíchalová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
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1. Žádost o poskytnutí dotace na podporu celoroční činnosti pro rok 2021 FK Litoměřicko, z.s.  
 
FK Litoměřicko, z.s., IČO: 467 71 361, U Stadionu 1980/2, 412 01 Litoměřice žádá o poskytnutí 
dotace ve výši 2.300.000 Kč na zabezpečení své celoroční činnosti pro rok 2021. 
 
Komise sportu při RM žádost projednala a s přihlédnutím ke Koncepci rozvoje sportu v 
Litoměřicích pro období 2018-2023, závěrečné zprávě útvaru kontroly a interního auditu města 
Litoměřice z provedené veřejnosprávní kontroly využití dotace za rok 2019 a stanoveným 
limitům v návrhu rozpočtu města Litoměřice pro rok 2021 doporučuje poskytnutí dotace ve výši 
1.800.000 Kč.  
 
 
2. Žádost o poskytnutí dotace na podporu celoroční činnosti pro rok 2021 HC Stadion 
Litoměřice, z. s. 
 
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 2021. 
 
Komise sportu při RM žádost projednala a s přihlédnutím ke Koncepci rozvoje sportu v 
Litoměřicích pro období 2018-2023, závěrečné zprávě útvaru kontroly a interního auditu města 
Litoměřice z provedené veřejnosprávní kontroly využití dotace za rok 2019 a stanoveným 
limitům v návrhu rozpočtu města Litoměřice pro rok 2021 doporučuje poskytnutí dotace ve výši 
5.310.000 Kč.  
 
 
3. Žádost o poskytnutí dotace na podporu celoroční činnosti pro rok 2021 Slavoj Basketbalový 
klub Litoměřice, z.s. 
 
Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s., IČO: 270 09 441, Vrchlického 270/5, 412 01 Litoměřice 
žádá o poskytnutí dotace ve výši 2.200.000 Kč na zabezpečení své celoroční činnosti pro rok 
2021. 
 
Komise sportu při RM žádost projednala a s přihlédnutím k předloženému finančnímu plánu 
spolku pro období roku 2021, ostatním zdrojům financování jeho činnosti, aktuální členské 
základně k datu žádosti, využívané sportovní infrastruktuře, jakož i ke Koncepci rozvoje sportu v 
Litoměřicích pro období 2018-2023, závěrečné zprávě útvaru kontroly a interního auditu města 
Litoměřice z provedené veřejnosprávní kontroly využití dotace za rok 2019 a stanoveným 
limitům v návrhu rozpočtu města Litoměřice pro rok 2021 doporučuje poskytnutí dotace ve výši 
1.890.000 Kč.  
 
 
4. Žádost o poskytnutí dotace na podporu celoroční činnosti pro rok 2021 TJ Slovan Litoměřice 
z.s.  
 
TJ Slovan Litoměřice z.s., IČO: 467 68 955, Na Vinici 1017/6, 412 01 Litoměřice žádá o 
poskytnutí dotace ve výši 900.000 Kč na zabezpečení své celoroční činnosti pro rok 2021. 
 
Komise sportu při RM žádost projednala a s přihlédnutím k předloženému finančnímu plánu 
spolku pro období roku 2021, ostatním zdrojům financování jeho činnosti, aktuální členské 
základně k datu žádosti, využívané sportovní infrastruktuře, jakož i ke Koncepci rozvoje sportu v 
Litoměřicích pro období 2018-2023, závěrečné zprávě útvaru kontroly a interního auditu města 
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Litoměřice z provedené veřejnosprávní kontroly využití dotace za rok 2019 a stanoveným 
limitům v návrhu rozpočtu města Litoměřice pro rok 2021 doporučuje poskytnutí dotace ve výši 
720.000 Kč.  
 
 
5. Program podpory „Sport pro zdraví/sport pro všechny“ pro rok 2021 
 
V návrhu rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2021 je vyčleněna částka 150.000 Kč na Program 
podpory „Sport pro zdraví/sport pro všechny“. Komise sportu při RM projednala podmínky 
dotačního Programu. Podmínky Programu podpory budou předloženy ke schválení na jednání 
RM dne 14. 12. 2020 a poté budou vyhlášeny na webových stránkách města. Žádosti o 
poskytnutí dotace může poskytovatel přijímat až po 30 dnech, kdy je Program vyhlášen. Město 
Litoměřice bude žádosti o dotace přijímat ve lhůtě od 1. 2. do 31. 3. 2021, na dříve a pozdě 
podané žádosti nebude brán zřetel.   
 
Komise sportu při RM doporučuje RM schválit podmínky Programu podpory „Sport pro 
zdraví/sport pro všechny“ pro rok 2021 a uložit odboru ŠKSaPP jejich vyhlášení.  
 
Po vyhlášení Programu na webových stránkách města budou městem evidované sportovní 
spolky upozorněni na jeho vyhlášení prostřednictvím e-mailů. 
 
 
6.Různé 
 
V letošním roce se vzhledem k epidemiologické situaci spojené se zákazem sportování ve 
vnitřních prostorách výrazně projevil v našem městě nedostatek venkovních sportovišť, které 
mohou sloužit nejen k přípravě členů sportovních klubů ve městě, ale zejména občanům 
k aktivnímu trávení volného času. V areálu bývalých kasáren Pod Radobýlem jsou dle platného 
územního plánu města Litoměřice vedená sportoviště, která ale nejsou ve vlastnictví města.  
 
Komise sportu navrhuje směnit pozemky se stávajícím vlastníkem, aby mohly být v budoucnu 
využity pro rozšíření venkovních sportovišť pro veřejnost. 
 
 
 
 
 



pro jednání ve ZM, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 79 269 032,46 -28 307 000,00 50 962 032,46
2 4802/4000 směna pozemků 36 307 000,00 36 307 000,00

0,00

79 269 032,46 8 000 000,00 87 269 032,46

původní změna nový

3 1008/1000 FÚ - odvod DPH 1 800 000,00 8 000 000,00 9 800 000,00

1 800 000,00 8 000 000,00 9 800 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2,3 Směnná smlouva pozemků s doplatkem kupní ceny.

Navýšení příjmů  -  doplatek ceny pozemků ve výši cca 36 307 tis. Kč vč. DPH. 

Navýšení výdajů - odvod DPH (ze směnné smlouvy).

1 O finanční prostředky ve výši 28 307 000 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 

13.6.2022

Mgr. Karel Krejza

místostarosta

Mgr. Václav Härting

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 ZM

23.6.2022

správy nemovitého majetku města

1. Tabulka P ř í j m y 



SMĚNNÁ SMLOUVA O PŘEVODU NEMOVITÝCH VĚCÍ 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli účastníci 
   
Město Litoměřice 
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČO: 00263958 
DIČ: CZ00263958   
zastoupené: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou města  
(dále též jen „Město“) 
kontaktní e-mail: _____________ 
 
a 
   
GL Development s.r.o. 
se sídlem: Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice 
IČO: 09637338 
DIČ: CZ09637338   
zápis v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod sp. zn. C 46086 
zastoupená: ______________, jednatelem 
kontaktní e-mail: ______________ 
(dále též jen „GL Development“) 
 
(Město a GL Development jsou dále společně označováni též jen „Smluvní strany“ nebo 
každý jednotlivě též jen „Smluvní strana“)  
 
tuto 
 
směnnou smlouvu o převodu nemovitých věcí  
(dále též jen „Smlouva“) 
 
dle ust. § 2184 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též jen „občanský zákoník“)  
takto: 
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

     
1.1. Město prohlašuje, že je výlučným vlastníkem následujících nemovitých věcí: 

1.1.1. pozemku parc. č. 5227/30, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 120 m2, součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba;  

1.1.2. pozemku parc. č. 5227/31, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 121 m2, součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba; 

1.1.3. pozemku parc. č. 5227/33, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná 
plocha, o výměře 3203 m2; 

1.1.4. pozemku parc. č. 5227/42, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 1932 m2, součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba; 

1.1.5. pozemku parc. č. 5227/45, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
manipulační plocha, o výměře 3126 m2; 

1.1.6. pozemku parc. č. 5227/48, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
manipulační plocha, o výměře 4016 m2; 
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1.1.7. pozemku parc. č. 5227/29, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace, o výměře 1746 m2; 

1.1.8. pozemku parc. č. 5227/35, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
manipulační plocha, o výměře 14233 m2;  

1.1.9. pozemku parc. č. 5227/36, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná 
plocha, o výměře 3114 m2; 

1.1.10. pozemku parc. č. 5227/39, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
manipulační plocha, o výměře 4046 m2; 

1.1.11. pozemku parc. č. 4008/51, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 1235 m2, součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba; 

1.1.12. pozemku parc. č. 4008/52, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, 
o výměře 169 m2; 

1.1.13. pozemku parc. č. 4008/53, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, 
o výměře 234 m2; 

1.1.14. pozemku parc. č. 4008/55, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, 
o výměře 251 m2; 

1.1.15. pozemku parc. č. 4008/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace, o výměře 22770 m2; 

všechny pozemky v obci Litoměřice, v k.ú. Litoměřice, zapsané na LV č. 1 v katastru 
nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 
Litoměřice.  

 
1.2. Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku, změnu hranic pozemků 

č. 4987- 171/2021 vyhotoveným GEOS Litoměřice s.r.o., Nerudova 6, 412 01 Litoměřice 
a ověřeným úředně oprávněným Ing. Viktorem Němcem dne 2. července 2021 pod 
č. 319/2021  se souhlasem Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 1175/2021-506,ze dne 
14.7.2021, stejnopis geometrického plánu v listinné podobě ověřil Ing. Viktor Němec dne 
19. července 2021 pod č. 313/2021 (dále jen „geometrický plán č. 4987-171/2021“, 
geometrický plán č. 4987-171/2021 tvoří nedílnou Přílohu č. 1 Smlouvy) došlo 
k rozdělení pozemků a změně hranic pozemků parc. č. 5227/29, parc. č. 5227/33, parc. 
č. 5227/35, jak jsou uvedeny v čl. 1.1.7 Smlouvy (parc. č. 5227/29), 1.1.3 Smlouvy (parc. 
č. 5227/33), 1.1.8 Smlouvy (parc. č. 5227/35), čímž došlo ke vzniku  
1.2.1. pozemku parc. č. 5227/29, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 

ostatní komunikace, o nové výměře 952 m2;  
1.2.2. pozemku parc. č. 5227/33, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 

manipulační plocha, o nové výměře 17525 m2; a  
1.2.3. pozemku parc. č. 5227/35, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 

manipulační plocha, o nové výměře 706 m2.  
 
1.3. Současně tímto geometrickým plánem č. 4987-171/2021 došlo k rozdělení pozemku 

parc. č. 5227/45, jak je uveden v čl. 1.1.5 Smlouvy tak, že došlo ke vzniku  
1.3.1. pozemku parc. č. 5227/45, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 

manipulační plocha, o nové výměře 1573 m2; a  
1.3.2. nového pozemku parc. č. 5227/108, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 

využití: manipulační plocha, o výměře 1553 m2.  
 

1.4. Dále tímto geometrickým plánem č. 4987-171/2021 došlo k rozdělení pozemku 
parc. č. 5227/48, jak je uveden v čl. 1.1.6 Smlouvy tak, že došlo ke vzniku  
1.4.1. pozemku parc. č. 5227/48, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 

manipulační plocha, o nové výměře 1265 m2;  
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1.4.2. nového pozemku parc. č. 5227/109, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 
využití: manipulační plocha, o výměře 2106 m2; a  

1.4.3. nového pozemku parc. č. 5227/110, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 
využití: manipulační plocha, o výměře 645 m2.  

 
Souhlas s dělením pozemků parc. č. 5227/29, parc. č. 5227/33, parc. č. 5227/35, 
parc. č. 5227/45,  parc. č. 5227/48 na základě geometrického plánu č. 4987-171/2021 
vydal Městský úřad Litoměřice, Stavební úřad pod sp.zn. SU/0028535/22/Be dne 
20.4.2022. 
 

1.5. Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 4883-246/2020 vyhotoveným 
GEOS Litoměřice s.r.o., Nerudova 6, 412 01 Litoměřice a ověřeným úředně oprávněným 
Ing. Viktorem Němcem dne 21. října 2020 pod č. 324/2020  se souhlasem Katastrálního 
úřadu pro Ústecký kraj, KP Litoměřice, 1608/2020-506, ze dne 23.10.2020, stejnopis 
geometrického plánu v listinné podobě ověřil Ing. Viktor Němec dne 23. října 2020 pod 
č. 292/2020     (dále jen „geometrický plán č. 4883-246/2020“, geometrický plán č. 
4883-246/2020 tvoří nedílnou Přílohu č. 2 Smlouvy) došlo k rozdělení pozemku parc. č. 
4008/55, jak je uveden v čl. 1.1.14 Smlouvy, čímž došlo ke vzniku  
1.5.1. pozemku parc. č. 4008/55, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň, 

o nové výměře 229 m2; a  
1.5.2. nového pozemku parc. č. 4008/136, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 

využití: zeleň, o výměře 22 m2.  
 

1.6. Současně tímto geometrickým plánem č. 4883-246/2020 došlo k rozdělení pozemku 
parc. č. 4008/1, jak je uveden v čl. 1.1.15 Smlouvy tak, že došlo ke vzniku  
1.6.1. pozemku parc. č. 4008/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 

komunikace, o nové výměře 21430 m2;  
1.6.2. nového pozemku parc. č. 4008/133, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 

využití: ostatní komunikace, o výměře 916 m2;  
1.6.3. nového pozemku parc. č. 4008/134, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 

využití ostatní komunikace, o výměře 227 m2;  
1.6.4. nového pozemku parc. č. 4008/135, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 

využití: ostatní komunikace, o výměře 197 m2.  
 

Souhlas s dělením pozemků parc. č. 4008/1, parc. č. 4008/55 na základě geometrického 
plánu č. 4883-246/2020 vydal Městský úřad Litoměřice, Stavební úřad pod 
sp.zn.SU/0088847/21/Be dne 25.2.2022. 

 
1.7. Souhlasným prohlášením vlastníka upevněného zařízení a vlastníka pozemku se 

zapsáním výhrady do katastru nemovitostí uzavřeným dne 10.3.2022 mezi Městem a 
ENERGIE Holding a.s., IČO 27594301, se sídlem Kačírkova 982/4, 15800 Praha 5, 
Jinonice (dále jen „ENERGIE Holding“) ohledně Kompaktní předávací stanice o výkonu 
0,66 MW vč. jejích součástí a příslušenství a vč. jejího připojení na rozvody potřebné 
k jejímu provozu (dále jen „Upevněné zařízení KPS“) si ENERGIE Holding vyhradil 
vlastnické právo k Upevněnému zařízení KPS a Upevněné zařízení KPS není součástí 
pozemku parc. č. 4008/51, jak je uveden v čl. 1.1.11 Smlouvy; výhrada zapsána pod 
Z- 1592/2022-506, Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, 
právní účinky zápisu k okamžiku 16.3.2022, 16:57:51, zápis proveden dne 21.3.2022. 
Poloha Upevněného zařízení je graficky znázorněna geometrickým plánem pro 
vyznačení obvodu budovy č. 4903-5/2021 vyhotoveným GEOS Litoměřice s.r.o., 
Nerudova 6, 412 01 Litoměřice a ověřeným úředně oprávněným Ing. Viktorem Němcem 
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dne 18. ledna 2021 pod č. 30/2021 se souhlasem Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
KP Litoměřice, 115/2021-506, ze dne 20.1.2021, (dále jen „geometrický plán č. 4903-
5/2021“), jímž je vyznačen obvod budovy na pozemku parc. č. 4008/51, jak je uveden 
v čl. 1.1.11 Smlouvy, takto: parc. č. 4008/51, druh pozemku: zastavěná plocha, o výměře 
1188 m2, součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba a parc. č. 4008/137, druh pozemku: 
zastavěná plocha, o výměře 47 m2 součástí je stavba bez čp/če, tech. vybavení. Věcné 
břemeno zřizování a provozování vedení horkovodní sítě včetně zřízení a provozování, 
práva vstupu a vjezdu za účelem zřízení, stavebních úprav, provozování a odstranění 
horkovodní sítě na dobu neurčitou, na základě smlouvy o zřízení služebnosti 
č. 9810000719, SMLV_22_039 a v rozsahu geometrického plánu pro vymezení rozsahu 
věcného břemene k části pozemku č. 5043-343/2021 vyhotoveným GEOS Litoměřice 
s.r.o., Nerudova 6, 412 01 Litoměřice a ověřeným úředně oprávněným Ing. Viktorem 
Němcem dne 16.12.2021 pod č. 584/2021 se souhlasem Katastrálního úřadu pro 
Ústecký kraj, KP Litoměřice, 2332/2021-506, ze dne 20.12.2021,  (dále jen 
„geometrický plán č. 5043-343/2021“) a věcné břemeno cesty a stezky na dobu 
neurčitou v rozsahu geometrického plánu č. 5042-336/2021, vyhotoveným GEOS 
Litoměřice s.r.o., Nerudova 6, 412 01 Litoměřice a ověřeným úředně oprávněným Ing. 
Viktorem Němcem dne 16. prosince 2021 pod č. 583/2021 se souhlasem Katastrálního 
úřadu pro Ústecký kraj ze dne 20.12.2020, 2330/2021-506 (dále jen „geometrický plán 
č. 5042- 336/2021“), oboje zapsáno pod V-2925/2022-506, Katastrální úřad pro Ústecký 
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, právní účinky zápisu k okamžiku 16.3.2022, 
15:55:34, zápis proveden dne 7.4.2022.  

 
1.8. Předmětem směny dle této Smlouvy jsou následující nemovité věci (pozemky) ve 

vlastnictví Města včetně všech jejich součástí a příslušenství: 
1.8.1. pozemek parc. č. 5227/30, jak je uveden v čl. 1.1.1 Smlouvy;  
1.8.2. pozemek parc. č. 5227/31, jak je uveden v čl. 1.1.2 Smlouvy; 
1.8.3. pozemek parc. č. 5227/33, jak je uveden v čl. 1.2.2 Smlouvy; 
1.8.4. pozemek parc. č. 5227/42, jak je uveden v čl. 1.1.4 Smlouvy; 
1.8.5. pozemek parc. č. 5227/108, jak je uveden v čl. 1.3.2 Smlouvy; 
1.8.6. pozemek parc. č. 5227/109, jak je uveden v čl. 1.4.2 Smlouvy; 
1.8.7. pozemek parc. č. 5227/36, jak je uveden v čl. 1.1.9 Smlouvy s tím, že stavební 

materiál umístěný na pozemku není součástí ani příslušenstvím pozemku, není 
předmětem směny dle této Smlouvy a zůstává ve vlastnictví Města; 

1.8.8. pozemek parc. č. 5227/39, jak je uveden v čl. 1.1.10 Smlouvy s tím, že stavební 
materiál umístěný na pozemku není součástí ani příslušenstvím pozemku, není 
předmětem směny dle této Smlouvy a zůstává ve vlastnictví Města; 

1.8.9. pozemek parc. č. 4008/51, jak je uveden v čl. 1.1.11 Smlouvy se specifikací 
(vyznačení Upevněného zařízení KPS) dle čl. 1.7 Smlouvy, Upevněného 
zařízení KPS na pozemku není součástí ani příslušenstvím pozemku, není 
předmětem směny dle této Smlouvy a zůstává ve vlastnictví ENERGIE Holding; 

1.8.10. pozemek parc. č. 4008/52, jak je uveden v čl. 1.1.12 Smlouvy; 
1.8.11. pozemek parc. č. 4008/53, jak je uveden v čl. 1.1.13 Smlouvy; 
1.8.12. pozemek parc. č. 4008/55, jak je uveden v čl. 1.5.1 Smlouvy; 
1.8.13. pozemek parc. č. 4008/133, jak je uveden v čl. 1.6.2 Smlouvy;  
1.8.14. pozemek parc. č. 4008/134, jak je uveden v čl. 1.6.3 Smlouvy;  
1.8.15. pozemek parc. č. 4008/135, jak je uveden v čl. 1.6.4 Smlouvy. 

(všechny pozemky dle tohoto čl. 0 Smlouvy včetně všech jejich součástí a příslušenství 
dále společně též jen „Nemovitosti Města“). 
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1.9. GL Development prohlašuje, že je výlučným vlastníkem následujících nemovitých věcí: 
1.9.1. pozemku parc. č. 5226/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 

sportoviště a rekreační plocha, o výměře 21615 m2;  
1.9.2. pozemku parc. č. 5226/2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 

sportoviště a rekreační plocha, o výměře 882 m2;  
všechny pozemky v obci Litoměřice, v k.ú. Litoměřice, zapsané na LV č. 12664 
v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Litoměřice. 
 

1.10. Předmětem směny dle této Smlouvy jsou nemovité věci (pozemky) ve vlastnictví 
GL Development specifikované v čl. 1.9 Smlouvy včetně všech jejich součástí 
a příslušenství (všechny pozemky dle tohoto čl. 1.9 této Smlouvy včetně všech jejich 
součástí a příslušenství dále společně též jen „Nemovitosti GL Development“, 
Nemovitosti Města a Nemovitosti GL Development společně dále též jen „Nemovitosti“). 
 

1.11. Smluvní strany prohlašují, že bezprostředně před uzavřením této Smlouvy spolu Smluvní 
strany uzavřely rovněž smlouvu o  úschově peněz a listin (dále též jen „Smlouva 
o  úschově“) za účasti schovatele – JUDr. Marianny Svobodové, advokáta advokátní 
kanceláře Duška & Svobodová, se sídlem Václavská 316/12, Nové Město, 120 00 
Praha 2, č. průkazu advokáta 09968 (dále též jen „Schovatel“).         

 
2. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 
2.1. Za podmínek sjednaných v této Smlouvě Smluvní strany směňují Nemovitosti Města za 

Nemovitosti GL Development tak, že Město převádí Nemovitosti Města na GL 
Development a GL Development tyto Nemovitosti Města přijímá do svého vlastnictví a 
současně GL Development převádí Nemovitosti GL Development na Město a Město tyto 
Nemovitosti GL Development přijímá do svého vlastnictví. 
 

2.2. Město se zavazuje za podmínek uvedených v této Smlouvě Nemovitosti Města odevzdat 
GL Development a umožnit mu nabýt vlastnické právo k Nemovitostem Města a 
GL Development se zavazuje za podmínek uvedených v této Smlouvě Nemovitosti 
GL Development odevzdat Městu a umožnit mu nabýt vlastnické právo k Nemovitostem 
GL Development.  
 

2.3. Město se dále zavazuje Nemovitosti GL Development za podmínek uvedených v této 
Smlouvě od GL Development převzít a GL Development se zavazuje Nemovitosti Města 
za podmínek uvedených v této Smlouvě od Města převzít. 

 
2.4. GL Development se dále zavazuje za podmínek uvedených v této Smlouvě zaplatit 

Městu platbu specifikovanou v čl. 3.4 této Smlouvy. 
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3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
3.1. Smluvní strany prohlašují, že cena (hodnota) směňovaných Nemovitostí je stanovena 

na základě znaleckých posudků.  
 

3.2. Celková cena (hodnota) Nemovitostí Města je tvořena součtem cen pozemků v rámci 
Nemovitostí Města, jak jsou tyto ceny uvedeny v čl. 3.2.1.1 až 3.2.1.4 Smlouvy a činí 
45.237.380,- Kč vč. DPH (dále jen „Cena Nemovitostí Města“).  
3.2.1. Ohledně ceny (hodnoty) Nemovitostí Města s tím, že pro vyloučení pochybností 

se uvádí, že veškeré ceny (hodnoty) uvedené v tomto čl. 3.2.1 Smlouvy jsou 
uvedeny vč. DPH, byla 
3.2.1.1. znaleckým posudkem číslo 2*3389*22 ze dne 25.3.2022 zpracovaným 

znalcem Ing. Janem Brabcem - znalec, První česká oceňovací 
společnost, a.s., Pokratická 1853/71, 41201 Litoměřice, IČO 25018361 
(dále jen „znalecký posudek 2*3389*22“) ve vztahu k pozemkům  
parc. č. 5227/30, jak je uveden v čl. 1.1.1 Smlouvy, parc. č. 5227/31, jak 
je uveden v čl. 1.1.2 Smlouvy, parc. č. 5227/42, jak je uveden v 
čl. 1.1.4 Smlouvy,  parc. č. 5227/108, jak je uveden v čl. 1.3.2 Smlouvy, 
parc. č. 5227/109, jak je uveden v čl. 1.4.2 Smlouvy stanovena obvyklá 
cena pozemků takto: 
3.2.1.1.1. parc. č. 5227/30 celková cena pozemku 300.000,- Kč, 
3.2.1.1.2. parc. č. 5227/31 celková cena pozemku 302.500,- Kč, 
3.2.1.1.3. parc. č. 5227/42 celková cena pozemku 4.830.000,- Kč, 
3.2.1.1.4. parc. č. 5227/108 celková cena pozemku 3.882.500,- Kč, 
3.2.1.1.5. parc. č. 5227/109 celková cena pozemku 5.265.000,- Kč, 
obvyklá cena pozemků celkem ve výši 14.580.000,- Kč; 

3.2.1.2. znaleckým posudkem číslo 2*3389*22 ve vztahu k pozemku 
parc. č. 5227/33, jak je uveden v čl. 1.2.2 Smlouvy, stanovena zjištěná 
cena pozemku ve výši 8.954.350,- Kč; 

3.2.1.3. na základě znaleckého posudku číslo 9*803*21 ze dne 11.3.2021 
zpracovaným znaleckým ústavem První česká oceňovací společnost, 
a.s. – znalecký ústav, Pokratická 1853/71, 41201 Litoměřice, IČO 
25018361 (dále jen „znalecký posudek 9*803*21“) ve vztahu 
k pozemkům  parc. č. 4008/51, jak je uveden v čl. 1.1.11 Smlouvy,  parc. 
č. 4008/52, jak je uveden v čl. 1.1.12 Smlouvy, parc. č. 4008/53, jak je 
uveden v čl. 1.1.13 Smlouvy, parc. č. 4008/55, jak je uveden v čl. 1.5.1 
Smlouvy, parc. č. 4008/133, jak je uveden v čl. 1.6.2 Smlouvy, parc. č. 
4008/134, jak je uveden v čl. 1.6.3 Smlouvy, parc. č. 4008/135, jak je 
uveden v čl. 1.6.4 Smlouvy stanovena obvyklá cena pozemků takto: 
3.2.1.3.1. parc. č. 4008/51 celková cena pozemku   2.900.834,64 Kč, 
3.2.1.3.2. parc. č. 4008/52 celková cena pozemku 412.660,82 Kč, 
3.2.1.3.3. parc. č. 4008/53 celková cena pozemku 571.376,52 Kč, 
3.2.1.3.4. parc. č. 4008/55 celková cena pozemku 559.167,62 Kč, 
3.2.1.3.5. parc. č. 4008/133 celková cena pozemku 2.236.670,48 Kč, 
3.2.1.3.6. parc. č. 4008/134 celková cena pozemku 554.284,06 Kč, 
3.2.1.3.7. parc. č. 4008/135 celková cena pozemku 481.030,66 Kč, 
celkem 7.716.024,80 Kč; Smluvní strany se dohodly na zvýšení této 
částky na 7.719.800,-  Kč vč. DPH, kterou považují za obvyklou cenu 
předmětných pozemků. Na základě odborného vyjádření č. 2/2021 
zpracovaného znaleckým ústavem První česká oceňovací společnost, 
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a.s. – znalecký ústav, Pokratická 1853/71, 41201 Litoměřice, IČO 
25018361 (dále jen „odborné vyjádření 2/2021“) na odhadnutí nákladů 
na demolici byly odhadnuty náklady na demolici ve výši 3.916.770,- Kč 
vč. DPH a stanovená cena pozemků tedy činí 3.803.030,- Kč vč. DPH; 

3.2.1.4. znaleckým posudkem číslo 9*3396*22 ze dne 9.5.2022 zpracovaným 
znalcem Ing. Janem Brabcem - znalec, První česká oceňovací 
společnost, a.s., Pokratická 1853/71, 41201 Litoměřice, IČO 25018361 
(dále jen „znalecký posudek 9*3396*22“) ve vztahu k pozemkům  
parc. č. 5227/36, jak je uveden v čl. 1.1.9 Smlouvy, parc. č. 5227/39, jak 
je uveden v čl. 1.1.10 Smlouvy stanovena obvyklá cena pozemků takto: 
3.2.1.4.1. parc. č. 5227/36 celková cena pozemku 7.785.000,- Kč, 
3.2.1.4.2. parc. č. 5227/39 celková cena pozemku 10.115.000,- Kč, 
obvyklá cena pozemků pak celkem ve výši 17.900.000,- Kč. 

3.2.2. Celková cena (hodnota) Nemovitostí GL Development činí 9.041.800,- Kč vč. 
DPH (dále jen „Cena Nemovitostí GL Development“) a jedná se o zjištěnou 
cenu stanovenou znaleckým posudkem číslo 3*3390*22 ze dne 25.3.2022 
zpracovaným znalcem Ing. Janem Brabcem, První česká oceňovací společnost, 
a.s., Pokratická 1853/71, 41201 Litoměřice, IČO 25018361 (dále jen „znalecký 
posudek 3*3390*22“).  

 
3.3. GL Development bere na vědomí, že v souvislosti se znaleckými posudky, odborným 

vyjádřením, geometrickými plány a projektovou dokumentací bouracích prací, které byly 
zpracovány v souvislosti se směnou Nemovitostí dle této Smlouvy, vznikly tyto náklady: 
3.3.1. zpracování geometrického plánu č. 4883-246/2020  ve výši 9.680,- Kč včetně 

DPH (faktura - daňový doklad č. 1120212, dodavatel GEOS Litoměřice s.r.o., IČO 
06035159, DIČ: CZ06035159); 

3.3.2. zpracování geometrického plánu č. 4987-171/2021 ve výši 21.780,- Kč včetně 
DPH (faktura - daňový doklad č. 1121209, dodavatel GEOS Litoměřice s.r.o., IČO 
06035159, DIČ: CZ06035159); 

3.3.3. zpracování geometrického plánu č. 4903-5/20219  ve výši 6.655,- Kč včetně DPH 
(faktura - daňový doklad č. 1121017, dodavatel GEOS Litoměřice s.r.o., IČO 
06035159, DIČ: CZ06035159); 

3.3.4. zpracování znaleckého posudku 9*803*21 a odborného vyjádření 2/2021 ve výši 
30.250,- Kč včetně DPH (daňový doklad – faktura č. 221006, dodavatel První 
česká oceňovací společnost, a.s., IČO 25018361, DIČ: CZ25018361); 

3.3.5. zpracování znaleckého posudku 2*3389*22 ve výši 48.400,- Kč včetně DPH 
(daňový doklad – faktura č. 2220007, dodavatel První česká oceňovací 
společnost, a.s., IČO 25018361, DIČ: CZ25018361); 

3.3.6. zpracování znaleckého posudku 3*3390*22 ve výši 36.300,- Kč včetně DPH 
(daňový doklad – faktura č. 2220008, dodavatel První česká oceňovací 
společnost, a.s., IČO 25018361, DIČ: CZ25018361); 

3.3.7. zpracování projektové dokumentace bouracích prací ve výši 49.600,- Kč (daňový 
doklad – faktura č. 20211202, dodavatel M-inženýring a Projekty s.r.o., IČO 
08551669, dodavatel není plátce DPH); 

3.3.8. zpracování znaleckého posudku 9*3396*22 ve výši 9.680,- Kč včetně DPH 
(daňový doklad – faktura č. 2220013, dodavatel První česká oceňovací 
společnost, a.s., IČO 25018361, DIČ: CZ25018361). 
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3.4. GL Development  se zavazuje zaplatit Městu  
3.4.1. rozdíl v Ceně Nemovitostí Města oproti Ceně Nemovitostí GL Development ve 

výši 36.195.580,- Kč vč. DPH; 
(dále jen „Doplatek“); 

3.4.2. část nákladů specifikovaných v čl. 3.3.1 až 3.3.7 Smlouvy ve výši 101.333,- Kč 
vč. DPH (jedná se ½ nákladů dle čl. 3.3.1 až 3.3.7 Smlouvy); 

3.4.3. náklady na znalecký posudek 9*3396*22 ve výši 9.680,- Kč vč. DPH; 
(veškeré částky dle čl. 3.4.2 a 3.4.3 Smlouvy v celkové výši 111.013,- Kč vč. DPH 
jen „Náklady“), 
(veškeré částky dle tohoto čl. 3.4 Smlouvy v celkové výši 36.306.593,- Kč vč. DPH 
(dále jen „Platba“). 

 
3.5. Platbu se zavazuje zaplatit GL Development Městu následovně: 

3.5.1. Platbu dle čl. 3.4 Smlouvy ve výši 36.306.593,- Kč (slovy: třicet šest milionů tři sta 
šest tisíc pět set devadesát tři korun českých) Smlouvy se zavazuje uhradit GL 
Development do 60 (šedesáti) dnů ode dne účinnosti této Smlouvy do úschovy 
Schovatele, a to formou bezhotovostního převodu na bankovní účet advokátní 
úschovy, č.ú.: __________________ vedený u __________________; 

3.5.2. Platba v celkové výši 36.306.593,- Kč bude Schovatelem uvolněna na bankovní 
účty Města uvedené ve Smlouvě o úschově v souladu se Smlouvou o úschově do 
deseti (10) pracovních dnů po předání (tj. odevzdání) Schovateli v sídle 
Schovatele kopie návrhu na vklad vlastnického práva Města k Nemovitostem GL 
Development dle této Smlouvy do katastru nemovitostí a vlastnického práva GL 
Development k Nemovitostem Města dle této Smlouvy do katastru nemovitostí s 
potvrzením příslušného katastrálního úřadu o podání návrhu nebo potvrzení o 
podání návrhu u příslušného katastrálního úřadu ověřené prostřednictvím 
webové aplikace ČÚZK. 

 
3.6. Smluvní strany zároveň sjednaly úschovu listin na základě čl. 1.11 , 6.2 a 8.13 Smlouvy. 

Další podmínky advokátní úschovy Platby a listin stanoví Smlouva o úschově. 
 
3.7. Smluvní strany prohlašují, že plně souhlasí s Platbou dle čl. 3.4 Smlouvy a se způsobem 

její úhrady dle čl. 3.5 Smlouvy; Platba je uhrazena Městu okamžikem jejího připsání na 
bankovní účet Města. 

 
 
4. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN, DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH 

STRAN   
 
4.1. Město prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Nemovitostí Města (resp. nemovitostí dle 

čl. 1.1 Smlouvy), neučinilo žádné právní jednání, kterým by převedlo vlastnický titul 
k Nemovitostem Města jakékoli třetí osobě, ani nevyčlenilo Nemovitosti Města (ani jejich 
část) do svěřenského fondu a Nemovitosti Města (ani jejich část) nebyly užity jako 
nepeněžitý vklad do základního kapitálu ani jiného majetku svého třetí ani osoby. 

 
4.2. Město současně prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má zaplaceny veškeré 

daně, poplatky či odvody ohledně Nemovitostí Města a že k tomuto dni rovněž nebyl k 
jeho tíži vydán žádný platební výměr vyměřující daň ohledně Nemovitostí Města, která k 
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tomuto dni nebyla zaplacena, ani dle vědomí Města nehrozí, že by se stalo daňovým 
dlužníkem z důvodu ručení.  
 

4.3. Město dále prohlašuje, že mu nejsou známa žádná soudní či obdobná řízení, která by 
se týkala nebo ve svém důsledku mohla týkat Nemovitostí Města či jejich části, zejména 
Město prohlašuje, že není omezeno, a to včetně omezení soudním či správním 
rozhodnutím, ve smluvní volnosti nakládat s Nemovitostmi Města, že mu ohledně 
Nemovitostí Města nejsou známa žádná soudní (včetně vykonávacího a exekučního) 
řízení, rozhodčí řízení nebo správní řízení a že vůči Městu neprobíhá insolvenční řízení. 

 
4.4. Město prohlašuje, že dle vědomí Města na Nemovitostech Města ani jejich části 

neváznou věcná břemena, zástavní práva, předkupní práva ani práva stavby, nájemní 
právo, pacht, výpůjčka či jiné bezúplatné užívání třetích osob ani Nemovitosti Města 
nesvěřilo do správy ve smyslu ustanovení § 1400 občanského zákoníku, včetně smluv 
budoucích či smluv s odloženou účinností s výjimkou: 
4.4.1. věcných břemen, která jsou zapsána na listu vlastnictví č. 1, pro katastrální území 

Litoměřice (výpis z katastru nemovitostí k datu _________ pro LV č. 1, kat. území 
Litoměřice – částečný výpis ohledně Nemovitostí Města tvoří přílohu č. 3 Smlouvy 
– dále jen „List vlastnictví 1“); 

4.4.2. výhrady, že upevněný stroj není součástí nemovitosti ohledně Upevněného 
zařízení KPS a související věcná břemena (zejm. věcná břemena zřizování a 
provozování vedení horkovodní sítě včetně zřízení a provozování, práva vstupu 
a vjezdu za účelem zřízení, stavebních úprav, provozování a odstranění 
horkovodní sítě, věcné břemeno cesty a stezky na dobu neurčitou), jak jsou tato 
výhrada a související věcná břemena uvedeny v čl. 1.7 Smlouvy a zapsány na 
Listu vlastnictví 1;  

4.4.3. případných zatížení Nemovitostí Města dle čl. 4.5 Smlouvy; 
4.4.4. věcné břemeno služebnosti distribuční soustavy k části pozemku parc č. 4008/1, 

jak je tento uveden v čl. 1.1.15. Smlouvy, v rozsahu geometrického plánu pro 
vymezení věcného břemene k části pozemkuč. 5060-278/2021, vyhotoveném 
spol. Gener s.r.o., Juditina 1711/7, 41201 Litoměřice a ověřeném úředně 
oprávněným Ing. Michalem Jarůškem dne 8.2.2022 pod č. 7009/2022 se 
souhlasem Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, KP Litoměřice ze dne 11.2.2022, 
252/2022-506 (dále jen „geometrický plán č. 5060-278/2021“), řízení u 
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, KP Litoměřice pod V-5407/2022-506, ve 
prospěch ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 40502 Děčín IV. 

Smluvní strany výslovně sjednávají, že zatížení specifikovaná v čl. 4.4.1 až 0 Smlouvy 
nepředstavují vadu Nemovitostí Města; Město neeviduje jiná než v čl. 4.4 Smlouvy 
uvedená zatížení (práva a omezení) týkající se Nemovitostí Města, to však nevylučuje, 
že takováto jiná zatížení, práva či omezení ohledně Nemovitostí Města existují; GL 
Development bere toto upozornění Města na vědomí. 

 
4.5. Město výslovně upozorňuje GL Development, že na Nemovitostech Města mohou 

váznout věcná břemena či jiná zatížení či omezení Nemovitostí Města, která se 
nezapisovala do katastru nemovitostí (příp. pozemkových knih, evidence nemovitostí); 
Smluvní strany výslovně sjednávají, že takovéto případné zatížení nepředstavuje vadu 
Nemovitostí Města. 

 
4.6. Město výslovně upozorňuje GL Development, že na Nemovitostech Města, a to 

konkrétně na pozemku parc. č. 5227/36, jak je uveden v čl. 1.1.9 Smlouvy a 
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parc. č. 5227/39, jak je uveden v čl. 1.1.10 Smlouvy (dále jen „Pozemky“), je umístěný 
stavební materiál, který není součástí ani příslušenstvím Pozemků a není předmětem 
směny dle této Smlouvy (dále jen „Deponie materiálu“); Smluvní strany výslovně 
sjednávají, že Deponie materiálu nepředstavuje vadu Nemovitostí Města, ohledně 
dalšího užívání Pozemků ze strany Města pro účely Deponie materiálu Smluvní strany 
sjednaly výpůjčku Pozemků dle čl. 5 Smlouvy. 

 
4.7. Město dále výslovně upozorňuje GL Development, že Nemovitosti Města se nacházejí 

v areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad a v areálu bývalých kasáren Pod 
Radobýlem a na Nemovitostech Města se tak s ohledem na toto dřívější využití 
Nemovitostí Města může nacházet odpad, ekologická zátěž či jiná kontaminace; Smluvní 
strany výslovně sjednávají, že takovéto případné zatížení nepředstavuje vadu 
Nemovitostí Města. 

 
4.8. Město výslovně též upozorňuje GL Development , že stavba Upevněného zařízení KPS 

na pozemku parc. č. 4008/137, jak je uveden v čl. 1.7 Smlouvy, musí být zachována a 
Upevněné zařízení KPS nesmí být odstraněno.  

 
4.9. Popis Nemovitostí Města je dále též uveden ve znaleckém posudku 9*803*21, 

znaleckém posudku 2*3389*22 a znaleckém posudku 9*3396*22. 
 
4.10. GL Development prohlašuje, že se před uzavřením této Smlouvy řádně seznámil s 

právním i faktickým stavem Nemovitostí Města, zejména se seznámil s obsahem 
znaleckého posudku 9*803*21, odborného vyjádření 2/2021, znaleckého posudku 
2*3389*22, znaleckého posudku 9*3396*22, geometrického plánu č. 4903-5/2021, 
geometrického plánu č. 5043- 343/2021, geometrického plánu č. 5042-336/2021, 
geometrického plánu č. 5060-278/2021  a Listu vlastnictví 1, je si vědom veškerých 
prohlášení a upozornění Města dle čl. 4.4 až čl. 4.9 Smlouvy, Nemovitosti Města 
(zejména s ohledem na dřívější využití Nemovitostí Města jako kasáren) si řádně 
prohlédl a  měl možnost si ověřit jejich stav ve všech ohledech (včetně fyzické prohlídky 
a průzkumu Nemovitostí Města), je seznámen s právním i faktickým stavem staveb na 
Nemovitostech Města a je si vědom veškerých právních důsledků týkajících se těchto 
staveb (včetně toho, že stavba Upevněného zařízení KPS na pozemku parc. č. 
4008/137, jak je uveden v čl. 1.7 Smlouvy, musí být zachována a Upevněné zařízení 
KPS nesmí být odstraněno), a v tomto stavu Nemovitosti Města přijímá do svého 
vlastnictví. 
 

4.11. Město se zavazuje, že v mezidobí od podpisu této Smlouvy do provedení vkladu 
vlastnického práva do katastru nemovitostí dle této Smlouvy bez předchozího 
písemného souhlasu GL Development ohledně Nemovitostí Města nezřídí zástavní ani 
jiné věcné právo, nepřevede vlastnické právo k Nemovitostem Města na třetí osobu ani 
Nemovitosti Města nepronajme, nesjedná pacht či jinak nepřenechá do užívání třetí 
osobě včetně práv budoucích či práv s odloženou účinností, ani nebude činit žádné 
dispozice s Nemovitostmi Města, kterými by Nemovitosti Města zatížil či zhoršil jejich 
faktický stav; v případě porušení jakékoliv z těchto povinností, které nebude napraveno 
ani do třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy GL Development, má 
GL Development právo od této Smlouvy písemně odstoupit. 

 
4.12. V případě, že se kterékoliv z prohlášení Města dle čl. 4.1 Smlouvy a/nebo 4.2 Smlouvy 

a/nebo 4.3 Smlouvy a/nebo 4.4 Smlouvy ukáže jako nepravdivé, přičemž Město 
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neodstraní nepravdivost prohlášení (nezjedná nápravu) ani v dodatečné lhůtě, která 
musí činit minimálně šedesát (60) dnů, ode dne doručení písemné výzvy 
GL Development, je GL Development oprávněn od této Smlouvy písemně odstoupit. 
Smluvní strany se dohodly, že GL Development má právo odstoupit od této Smlouvy 
pouze ve lhůtě 12 (dvanácti) měsíců ode dne účinnosti této Smlouvy. Uplynutím uvedené 
lhůty právo GL Development odstoupit od Smlouvy zaniká.  

 
4.13. GL Development prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Nemovitostí GL Development, 

neučinil žádné právní jednání, kterým by převedl vlastnický titul k Nemovitostem 
GL Development jakékoli třetí osobě, ani nevyčlenil Nemovitosti GL Development (ani 
jejich část) do svěřenského fondu a Nemovitosti GL Development (ani jejich část) nebyly 
užity jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu ani jiného majetku svého ani třetí 
osoby. 

 
4.14. GL Development současně prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má zaplaceny 

veškeré daně, poplatky či odvody ohledně Nemovitostí GL Development, a že k tomuto 
dni rovněž nebyl k jeho tíži vydán žádný platební výměr vyměřující daň ohledně 
Nemovitostí GL Development, která k tomuto dni nebyla zaplacena, ani nehrozí, že by 
se stal daňovým dlužníkem z důvodu ručení.  
 

4.15. GL Development dále prohlašuje, že proti němu nebylo zahájeno jakékoli soudní či 
obdobné řízení, které by se týkalo nebo ve svém důsledku mohlo týkat Nemovitostí 
GL Development či jejich části, zejména GL Development prohlašuje, že není omezen, 
a to včetně omezení soudním či správním rozhodnutím, ve smluvní volnosti nakládat 
s Nemovitostmi GL Development, že mu ohledně Nemovitostí GL Development nejsou 
známa žádná soudní (včetně vykonávacího a exekučního) řízení, rozhodčí řízení nebo 
správní řízení a že vůči GL Development neprobíhá insolvenční řízení. 

 
4.16. GL Development prohlašuje, že na Nemovitostech GL Development ani jejich části 

neváznou věcná břemena, zástavní práva, předkupní práva ani práva stavby, nájemní 
právo, pacht, výpůjčka či jiné bezúplatné užívání třetích osob ani Nemovitosti 
GL Development nesvěřil do správy ve smyslu ustanovení § 1400 občanského zákoníku, 
včetně smluv budoucích či smluv s odloženou účinností s výjimkou: 
4.16.1. věcných břemen, která jsou zapsána na listu vlastnictví č. 12664, pro katastrální 

území Litoměřice (výpis z katastru nemovitostí k datu _________ pro LV 
č. 12664, kat. území Litoměřice – částečný výpis ohledně Nemovitostí 
GL Development tvoří přílohu č. 4 Smlouvy – dále jen „List vlastnictví 2“); 

4.16.2. GL Development prohlašuje, že přes pozemek parc. č. 5226/1, jak je uveden 
v čl. 1.9.1 této Smlouvy, vede elektrické vedení (připojení elektřiny) do dalších 
(sousedících) nemovitostí ve vlastnictví GL Development (jedná se o 
nemovitosti ve vlastnictví GL Development, které nejsou předmětem směny dle 
této Smlouvy) s tím, že umístění elektrického vedení na Nemovitostech GL 
Development je graficky vymezeno (znázorněno) v příloze č. 5 Smlouvy (dále 
jen „Kabel elektrického vedení“), a to přerušovanou čarou se šipkami.  

4.16.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zatížení specifikovaná v čl. 4.16.1 až 
4.16.2 Smlouvy nepředstavují vadu Nemovitostí GL Development. 

 
4.17. GL Development prohlašuje, že na Nemovitostech GL Development ani jejich části či 

pod jejich povrchem se nevyskytuje ekologická zátěž či jiná kontaminace, popř. odpad a 
mohou být v plném rozsahu bez dalšího užívány Městem v souladu s jejich určením a 
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v tomto stavu se jej Městu zavazuje zachovat do okamžiku nabytí vlastnického práva 
Města k Nemovitostem GL Development. 

 
4.18. Popis Nemovitostí GL Development je dále též uveden ve znaleckém posudku 

3*3390*22. 
 
4.19. Město prohlašuje, že se před uzavřením této Smlouvy řádně seznámilo s právním i 

faktickým stavem Nemovitostí GL Development, tedy s obsahem znaleckého posudku 
3*3390*22 a Listu vlastnictví 2, Nemovitosti GL Development si řádně prohlédlo a 
v tomto stavu Nemovitosti GL Development přijímá do svého vlastnictví. Město bere na 
vědomí umístění Kabelu elektrického vedení dle čl. 4.16.2 Smlouvy na Nemovitostech 
GL Development a zavazuje se bezúplatně strpět umístění Kabelu elektrického vedení 
na Nemovitostech GL Development s tím, že Město se zavazuje bezúplatně umožnit GL 
Development nezbytný přístup ke Kabelu elektrického vedení pro provádění nezbytné 
údržby či oprav Kabelu elektrického vedení.  

 
4.20. GL Development se zavazuje, že v mezidobí od podpisu této Smlouvy do provedení 

vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle této Smlouvy bez předchozího 
písemného souhlasu Města ohledně Nemovitostí GL Development nezřídí zástavní ani 
jiné věcné právo, nepřevede vlastnické právo k Nemovitostem GL Development na třetí 
osobu ani Nemovitosti GL Development nepronajme, nesjedná pacht či jinak 
nepřenechá do užívání třetí osobě včetně práv budoucích či práv s odloženou účinností, 
ani nebude činit žádné dispozice s Nemovitostmi GL Development, kterými by 
Nemovitosti GL Development zatížil jinými omezeními či zhoršil jejich faktický stav; 
v případě porušení jakékoliv z těchto povinností, které nebude napraveno ani do třiceti 
(30) dnů ode dne doručení písemné výzvy Města, má Město právo od této Smlouvy 
písemně odstoupit. 

 
4.21. V případě, že se kterékoliv z prohlášení GL Development dle čl. 4.13 Smlouvy a/nebo 

4.14 Smlouvy a/nebo 4.15 Smlouvy a/nebo 4.16 Smlouvy a/nebo 4.17 Smlouvy ukáže 
jako nepravdivé, přičemž GL Development neodstraní nepravdivost prohlášení 
(nezjedná nápravu) ani v dodatečné lhůtě, která musí činit minimálně šedesát (60) dnů, 
ode dne doručení písemné výzvy Města, je Město oprávněno od této Smlouvy písemně 
odstoupit. Smluvní strany se dohodly, že Město má právo odstoupit od této Smlouvy 
pouze ve lhůtě 12 (dvanácti) měsíců ode dne účinnosti této Smlouvy. Uplynutím uvedené 
lhůty právo Města odstoupit od Smlouvy zaniká. 

 
4.22. Město je dále oprávněno od této Smlouvy odstoupit v případě prodlení GL Development 

se složením Platby do úschovy Schovatele dle čl. 3.5 této Smlouvy a dále v případě, že 
nebude z jakéhokoliv důvodu vyplacena Městu tato Platba z  úchovy Schovatele ani do 
čtyř (4) měsíců ode dne složení celé Platby do úchovy Schovatele, a/nebo dojde-li 
z jakéhokoliv důvodu k uvolnění této Platby z  úchovy Schovatele zpět GL Development. 

 
4.23. Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost Města ohledně skrytých vad Nemovitostí 

Města a odpovědnost GL Development ohledně skrytých vad Nemovitostí 
GL Development je omezena na dobu 12 (slovy: dvanácti) měsíců ode dne předání 
Nemovitostí dle čl. 6.6 této Smlouvy. Oprávněná Smluvní strana je povinna oznámit 
druhé Smluvní straně veškeré případné skryté vady nejpozději v této lhůtě. Pokud 
oprávněná Smluvní strana oznámí druhé Smluvní straně skrytou vadu v této lhůtě, má 
právo na odstranění skryté vady, nebo právo na odstoupení od této Smlouvy pouze však 
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v případě, že tato skrytá vada bude představovat podstatné porušení této Smlouvy; 
výslovně se tedy vylučuje právo Smluvních stran na přiměřenou slevu z Platby ve smyslu 
ustanovení § 2106 a § 2107 občanského zákoníku. 
 

4.24. GL Development prohlašuje, že má zájem na Nemovitostech Města provést výstavbu 
pro bydlení včetně souvisejícího zázemí (pro poskytování doplňkových služeb, které 
však nebudou jakkoli zasahovat do práv či jakkoli omezovat práva Města, jakožto 
vlastníka sousedních nemovitostí včetně záměru Města na využití sousedních 
nemovitostí Města, zejm. záměru Města dle čl. 4.26 Smlouvy), nikoli však výstavbu 
určenou pro výrobu. GL Development má dále zájem předmětnou výstavbu napojit na 
komunikaci ul. Kamýcká (v místě aktuální brány nad Nemovitostmi GL Development). 
GL Development se zavazuje, že výstavbu na Nemovitostech Města (vč. napojení na 
komunikaci Kamýcká) bude provádět vždy v souladu s územním plánem Města, platným 
a účinným v rozhodné době, a v souladu s architektonickou studií a s urbanistickou 
koncepcí Města a zejména urbanistickou koncepcí dotčených lokalit, v nichž se 
Nemovitosti Města nacházejí, a s přihlédnutím k zájmům Města jakožto vlastníka 
sousedních nemovitostí včetně záměru (plánům) Města na využití sousedních 
nemovitostí Města (zejm. záměru Města dle čl. 4.26 Smlouvy) s tím, že urbanistické 
řešení a finální podobu výstavby (projekt výstavby) jakož i výstavbu samotnou (vč. 
napojení na systém komunikací Města) je GL Development povinen konzultovat, 
vypracovat a provádět na základě a v souladu s konzultacemi s architektem Města. 
GL Development se dále zavazuje, že veškeré komunikace vybudované v souvislosti 
s výstavbou dle tohoto čl. 4.24 Smlouvy (cesty, chodníky, silnice atp.), vyjma komunikací 
(ploch), která se stanou součástí nemovitostí třetích osob (např. parkovací stání 
bytového domu, která jsou ve vlastnictví vlastníků příslušných bytových jednotek), 
zůstanou veřejně přístupné (průchod, průjezd) bez omezení s napojením na systém 
komunikací Města; pro vyloučení pochybností se sjednává, že ohledně závazků GL 
Development týkajících se výstavby dle tohoto článku Smlouvy a zejména závazků 
týkající se vybudování komunikací platí závazek GL Developmet dle čl. 4.28 Smlouvy. 
 

4.25. Město bere na vědomí záměr GL Development ohledně výstavby pro účely bydlení na 
Nemovitostech Města dle čl. 4.24 Smlouvy včetně záměru GL Development na napojení 
na komunikaci ul. Kamýcká dle čl. 4.24 Smlouvy a zavazuje se, že v případě řádného 
postupu GL Development v souladu s čl. 4.24 Smlouvy Město poskytne GL Development 
nezbytnou součinnost k realizaci takovéto výstavby pro bydlení na Nemovitostech Města 
vč. napojení na komunikaci Kamýcká, zejména tedy, že jako vlastník sousedních 
nemovitostí nebude brojit proti takovéto výstavbě a poskytne potřebné souhlasy či 
stanoviska Města, jakožto vlastníka sousedních (dotčených) pozemků.  

 
4.26. Město prohlašuje, že má zájem na Nemovitostech GL Development provést výstavbu 

sportoviště (sportovního areálu -  sportovní hřiště včetně dráhy) včetně souvisejícího 
zázemí (zejm. tribun, sociálního zázemí vč. šaten, ubytovacího zázemí a včetně 
případného zastřešení sportoviště, ať již trvalého charakteru či dočasné zastřešení, 
např. nafukovací hala, atp.).  

 
4.27. GL Development bere na vědomí záměr Města ohledně výstavby sportoviště na 

Nemovitostech GL Development dle čl. 4.26 Smlouvy a zavazuje se, že GL Development 
poskytne Městu veškerou potřebnou součinnost k realizaci výstavby sportoviště na 
Nemovitostech GL Development, zejména tedy, že jako vlastník sousedních nemovitostí 
nebude brojit proti takovéto výstavbě a poskytne potřebné souhlasy či stanoviska 



14/19 

GL Development, jakožto vlastníka sousedních (dotčených) pozemků. Bude-li to pro 
účely výstavby sportoviště či využití sportoviště potřebné, zavazuje se GL Development 
za účelem přístupu ke sportovišti ve prospěch Nemovitostí GL Development bezúplatně 
zřídit potřebná věcná břemena (zejm. právo průjezdu, průchodu); pro vyloučení 
pochybností se sjednává, že ohledně závazků GL Development týkajících výstavby 
sportoviště včetně bezúplatného zajištění přístupu ke sportovišti dle tohoto článku 
Smlouvy platí závazek GL Developmet dle čl. 4.28 Smlouvy.  
 

4.28. Převede-li GL Development Nemovitosti Města či jakoukoli jejich část na jakoukoli třetí 
osobu, bez ohledu na to, zda úplatně či bezúplatně („Dále převedené nemovitosti“), 
zavazuje se GL Development zavázat každého budoucího nabyvatele Dále převedených 
nemovitostí všemi závazky GL Development dle čl. 4 Smlouvy (zejm. závazky dle 
čl. 4.24, 4.27 Smlouvy) a čl. 5 Smlouvy (zejm. závazky dle čl. 5.2, 5.3, 5.4 Smlouvy), a 
to vždy včetně závazku každého dalšího nabyvatele Dále převedených nemovitostí či 
jakékoli jejich části zavázat každého dalšího nabyvatele Dále převedených nemovitostí 
či jakékoli jejich části závazky GL Development dle čl. 4 a čl. 5 Smlouvy, a to po dobu 
deseti (10) let ode dne předání Nemovitostí dle čl. 6.6 této Smlouvy.   

   
5. VÝPŮJČKA POZEMKŮ ZA ÚČELEM DEPONIE MATERIÁLU 
 
5.1. GL Development bere na vědomí, že se na Pozemcích dle čl. 4.6 Smlouvy nachází 

Deponie materiálu. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Město není povinno při 
předání Nemovitostí Města GL Development dle čl. 6.6 Smlouvy Deponii materiálu 
z Pozemků vyklidit.  
 

5.2. GL Development ve smyslu ustanovení § 2193 a násl. občanského zákoníku přenechává 
ode dne předání a převzetí Nemovitostí dle čl. 6.6 Smlouvy Pozemky dle čl. 4.6 Smlouvy 
k bezplatnému užívání Městu pro účely umístění (zejm. stavebního) materiálu včetně 
strojů a zařízení (tedy Deponie materiálu dle čl. 4.6 Smlouvy), a to na dobu do 
31.12.2022.  

 
5.3. GL Development dále ve smyslu ustanovení § 2193 a násl. občanského zákoníku 

přenechává k bezplatnému užívání Městu pro účely umístění (zejm. stavebního) 
materiálu včetně strojů a zařízení, tedy Deponie materiálu dle čl. 4.6 Smlouvy část 
Pozemků dle čl. 4.6 Smlouvy tak, jak je tato část Pozemků graficky vymezena 
(znázorněna/vyšrafována) v příloze č. 6 Smlouvy (dále jen „Vypůjčená část Pozemků“), 
a to na dobu určitou od 1.1.2023 do 31.12.2024. 
 

5.4. Město se zavazuje užívat Pozemky, a od 1.1.2023 Vypůjčenou část Pozemků, výlučně 
pro účely umístění materiálu, strojů či zařízení dle čl. 5.2 Smlouvy vč. průběžného 
odběru materiálu, strojů či zařízení; za tímto účelem je Město vč. jím pověřených třetích 
osob, oprávněno vstupovat na Pozemky. GL Development se zavazuje umožnit Městu 
vč. jím pověřených osob bezúplatně přístup k Pozemkům a od 1.1.2023 bezúplatný 
přístup k Vypůjčené části Pozemků  přes Nemovitosti Města, resp. přes Pozemky, (zejm. 
právo průjezdu a průchodu); pro vyloučení pochybností se sjednává, že ohledně závazku 
GL Development umožnit bezúplatný přístup (průjezd, průchod) k Pozemkům 
(Vypůjčené části Pozemků) platí závazek GL Developmet dle čl. 4.28 Smlouvy, a to po 
dobu trvání výpůjčky dle čl. 5.2 Smlouvy výše.  
 

5.5. Město není oprávněno Pozemky ani Vypůjčenou část Pozemků dále poskytnout 
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k užívání třetím osobám; tím není dotčen přístup třetích osob pověřených Městem na 
Pozemky pro účely umístění či odběru materiálu, strojů či zařízení. 
 

5.6. Město je oprávněno zabezpečit vstup (přístup) na Pozemky, příp. Vypůjčenou část 
Pozemků, včetně přístupu k umístěnému materiálu, strojům či zařízení. 
 

5.7. Do konce doby dle čl. 5.1 Smlouvy Město vyklidí Pozemky s výjimkou Vypůjčené části 
Pozemků od složené deponie (materiálu, strojů, zařízení), jež je ve vlastnictví Města; o 
tomto Smluvní strany podepíší předávací protokol. Město není povinno do konce doby 
dle čl. 5.1 Smlouvy vyklidit Vypůjčenou část Pozemků. Ohledně složené deponie, která 
není ve vlastnictví Města, se Město zavazuje vyzvat konkrétní vlastníky složené deponie, 
ať si složenou deponii její vlastník bezodkladně vyzvedne (vyklidí složenou deponii 
z Pozemků) s tím, že ve vztahu k neznámým vlastníkům složené deponie (tj. vlastníkům, 
jejichž identifikace není Městu známa) se Město zavazuje učinit výzvu k vyklizení 
složené deponie z Pozemků prostřednictvím úřední desky Města. GL Development bere 
na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Město není povinno vyklidit Pozemky od složené 
deponie, která není ve vlastnictví Města. Město bere na vědomí, že po skončení doby 
dle 5.1 Smlouvy je GL Development oprávněn vykonávat veškerá práva vlastníka 
dotčených Pozemků související se slouženou deponií ze strany třetích osob, tedy zejm. 
uplatňovat po takovýchto třetích osobách skladné, skládkovné či atp. 
 

5.8.  Vyklidit Vypůjčenou část Pozemků od složené deponie (materiálu, strojů, zařízení) je 
Město povinno do konce doby dle čl.  5.3 Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní strany 
jinak; o tomto Smluvní strany podepíší předávací protokol. 
  

5.9. GL Development není oprávněn požadovat vrácení (vyklizení) Pozemků před dobou 
sjednanou v čl. 5.2 Smlouvy a/nebo Vypůjčené části Pozemků před dobou sjednanou 
v čl. 5.3 Smlouvy. 

 
6. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA, PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU PŘEVODU 
 
6.1. Vlastnické právo k Nemovitostem Města přejde na GL Development vkladem 

vlastnického práva do katastru nemovitostí k Nemovitostem Města ve prospěch 
GL Development a vlastnické právo k Nemovitostem GL Development přejde na Město 
vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí k Nemovitostem GL Development 
ve prospěch Města, oboje s právními účinky k okamžiku podání návrhu na zahájení 
řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí na podkladě této 
Smlouvy. 
 

6.2. Současně s podpisem této Smlouvy bude Smluvními stranami podepsán ve dvou (2) 
vyhotoveních též návrh na vklad vlastnického práva Města k Nemovitostem 
GL Development a vlastnického práva GL Development k Nemovitostem Města dle této 
Smlouvy do katastru nemovitostí. Doručení návrhu včetně jednoho vyhotovení této 
Smlouvy s úředně ověřenými podpisy Smluvních stran příslušnému katastrálnímu úřadu 
zajistí Město, a to do sedmi (7) pracovních dnů ode dne, kdy mu tento návrh na vklad 
bude vydán společně se stejnopisy této Smlouvy z úschovy Schovatele za podmínek dle 
Smlouvy o úschově; neučiní-li tak Město v uvedené lhůtě, je k podání návrhu na vklad 
vlastnického práva dle této Smlouvy do katastru nemovitostí oprávněn GL Development. 
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Náklady spojené s řízením o vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí nesou 
Smluvní strany rovným dílem, tedy každá ve výši ½ těchto nákladů. 

 
6.3. V případě, že katastrální úřad vyzve navrhovatele k odstranění nedostatků návrhu na 

vklad, zavazují se obě Smluvní strany ve lhůtě stanovené katastrálním úřadem tyto 
nedostatky odstranit. 

 
6.4. Pro případ, že by katastrální úřad pravomocně zamítl návrh na provedení vkladu 

vlastnického práva k Nemovitostem GL Development či jejich části ve prospěch Města 
a/nebo  k Nemovitostem Města či jejich části ve prospěch GL Development do katastru 
nemovitostí nebo v případě pravomocného rozhodnutí o zastavení řízení o návrhu na 
vklad vlastnického práva k Nemovitostem GL Development či jejich části ve prospěch 
Města a/nebo  k Nemovitostem Města či jejich části ve prospěch GL Development do 
katastru nemovitostí, zavazují se Smluvní strany nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, 
kdy nabylo právní moci rozhodnutí katastrálního úřadu o zamítnutí návrhu na provedení 
vkladu vlastnického práva dle této Smlouvy, či o zastavení řízení, uzavřít novou 
směnnou smlouvu o převodu Nemovitostí shodného, resp. obdobného obsahu s touto 
Smlouvou, která již nebude obsahovat vady nebo jiné skutečnosti, jež bránily vkladu 
vlastnického práva dle této Smlouvy do katastru nemovitostí. Cena Nemovitostí Města a 
Cena Nemovitostí GL Development sjednaná v nové směnné smlouvě bude stanovena 
ve stejné výši jako Cena Nemovitostí Města a Cena Nemovitostí GL Development dle 
této Smlouvy, resp. na základě znaleckých posudků. Platba nebo její části již zaplacené 
podle této Smlouvy (nedojde-li k vrácení Platby či její části GL Development) budou 
považovány za platbu (úhradu) dle nové smlouvy. 

 
6.5. V případě, že i přes případný postup Smluvních stran dle čl. 6.4 Smlouvy nebude 

proveden vklad vlastnického práva k Nemovitostem GL Development ve prospěch 
Města a současně k Nemovitostem Města ve prospěch GL Development do katastru 
nemovitostí ani do pěti (5) měsíců ode dne podání prvního návrhu na vklad vlastnického 
práva k Nemovitostem dle této Smlouvy do katastru nemovitostí, má kterákoli ze 
Smluvních stran právo od této Smlouvy písemně odstoupit. 

 
6.6. Smluvní strany jsou si povinny protokolárně předat a převzít Nemovitosti (tj. Město je 

povinno GL Development předat Nemovitosti Města a převzít Nemovitosti 
GL Development a GL Development je povinen Městu předat Nemovitosti 
GL Development a převzít Nemovitosti Města), nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne 
výplaty Platby dle čl. 3.5.2 této Smlouvy ze strany Schovatele Městu nebo ode dne 
provedení zápisu vlastnického práva k Nemovitostem Města ve prospěch 
GL Development a vlastnického práva k Nemovitostem GL Development ve prospěch 
Města do katastru nemovitostí, podle toho, která z uvedených skutečností nastane 
později. Smluvní strany se zavazují si odevzdat směňované Nemovitosti ve stavu, v 
jakém byly v okamžiku uzavření této Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny Nemovitosti 
nejpozději ke dni protokolárního předání a převzetí Nemovitostí vyklidit a předat 
příslušné Nemovitosti druhé Smluvní straně vyklizené, tedy GL Development předá 
Městu vyklizené Nemovitosti GL Development a Město předá GL Development  
vyklizené Nemovitosti Města s tím, že povinnost Města vyklidit Nemovitosti Města se 
nevztahuje na Pozemky dle čl. 4.6 Smlouvy; ohledně vyklizení Pozemků dle čl. 4.6 
Smlouvy platí ustanovení čl. 5.7 a 5.8 Smlouvy. K předání a převzetí Pozemků do 
výpůjčky Města dojde současně při předání a převzetí Nemovitostí dle tohoto článku 
Smlouvy; Smluvní strany o tom sepíší a podepíší písemný předávací protokol. Výzvu 
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k předání Nemovitostí Město doručí ve lhůtě dle věty první tohoto článku na kontaktní e-
mailovou adresu GL Development uvedenou na titulní straně této Smlouvy a GL 
Development je povinen v takto oznámeném termínu Nemovitosti GL Development 
předat Městu a Nemovitosti Města převzít od Města; o předání Nemovitostí bude sepsán 
a Smluvními stranami podepsán předávací protokol. Nebezpečí škody na 
Nemovitostech Města přejde na GL Development okamžikem předání Nemovitostí 
Města GL Development nebo okamžikem vzniku prodlení GL Development s převzetím 
Nemovitostí Města. Nebezpečí škody na Nemovitostech GL Development přejde na 
Město okamžikem předání Nemovitostí GL Development Městu, ne však dříve než ke 
dni provedení zápisu vlastnického práva k Nemovitostem GL Development ve prospěch 
Města do katastru nemovitostí. 

 
7. DORUČOVÁNÍ 
 
7.1. Smluvní strany spolu budou komunikovat buď písemně na adresy uvedené v záhlaví 

Smlouvy nebo datovou schránkou. Stanoví-li tak tato Smlouva, budou spolu Smluvní 
strany komunikovat též prostřednictvím emailu na adresy uvedené v této Smlouvě. 
 

7.2. Obě Smluvní strany se dohodly, že za den doručení zásilky je považován i den, v němž 
adresát odmítl zásilku převzít, nebo den, kdy se jejímu odesílateli vrátí nedoručená 
zásilka, která byla adresátovi řádně odeslána na jeho adresu uvedenou v záhlaví této 
Smlouvy nebo později písemně oznámenou druhé Smluvní straně, s vyznačením, že 
adresát nebyl zastižen nebo adresát si zásilku nevyzvedl. 
 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

8.1. Práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti se 
Smlouvou se řídí právními předpisy České republiky, zejm. občanským zákoníkem. 

 
8.2. Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že na základě této Smlouvy bude v katastru 

nemovitostí proveden odpovídající zápis vlastnického práva k Nemovitostem. 
 

8.3. Smlouvu je možné měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Smluvní strany tímto dle 
§ 564 ObčZ vylučují možnost změnit obsah této Smlouvy jinou než písemnou formou a 
dále vylučují, aby osoby uvedené v ust. § 166 a § 430 ObčZ sjednávaly změny obsahu 
této Smlouvy jinak než na základě písemného zmocnění statutárního orgánu či 
prokuristy příslušné Smluvní strany; za písemnou formu nebude pro tento účel 
považována forma elektronických zpráv. Při jednání o změně této Smlouvy odpověď 
Smluvní strany s dodatkem nebo odchylkou, i když podstatně nemění podmínky nabídky, 
není přijetím nabídky na uzavření změny Smlouvy a považuje se za novou nabídku k 
uzavření změny (dodatku) Smlouvy. 
 

8.4. Pokud se jakékoliv ustanovení této Smlouvy stane neplatným, právně neúčinným nebo 
nevymahatelným, zůstanou zbývající ustanovení v plné platnosti a účinnosti. Smluvní 
strany se dohodly nahradit neplatné, právně neúčinné a nevymahatelné ustanovení 
takovými platnými, právně účinnými a vymahatelnými ustanoveními, jež se svým 
významem co nejvíce přiblíží smyslu a účelu dotčených ustanovení. V případě, že by 
měla být neplatná celá Smlouva, zavazují se Smluvní strany ihned poté, co se o této 
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skutečnosti dozví, uzavřít smlouvu novou, ve které bude důvod neplatnosti odstraněn. 
Nová smlouva musí vycházet z principů a cílů této Smlouvy. 
 

8.5. GT Development je oprávněn postoupit práva a pohledávky vyplývající ze Smlouvy či 
v souvislosti s touto Smlouvou třetím osobám pouze po předchozím písemném souhlasu 
Města. 
 

8.6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Města souhlasí GL Development se 
zveřejněním veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním této Smlouvy podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 
8.7. Záměr směny Nemovitostí byl projednán a schválen Zastupitelstvem Města dne 

16.9.2021 usnesením č. 126/5/2021 a dne 21.4.2022 usnesením č. 53/3/2022 a 
zveřejněn na úřední desce od 23.9.2021 do 8.10.2021 a od 28.4.2022 do 13.5.2022. 

 
8.8. Uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo Města podle ustanovení § 102 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dne 
__________________ usnesením č. ___________________. 

 
8.9. Město, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „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 informačním systému registru smluv (dále jen „ISRS“). 

 
8.10. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město je povinným subjektem podle Zákona  

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 dle Zákona  
o registru smluv neuveřejňují. 
 

8.11. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění prostřednictvím ISRS. Dle dohody Smluvních stran zajistí uveřejnění této 
Smlouvy prostřednictvím ISRS Město. 

 
8.12. Smluvní strany tímto v rozsahu přípustném dle příslušných právních předpisů dále 

sjednávají, že ustanovení § 1748, §§ 1765 až 1766, §§ 1793 – 1794, §§ 1798 – 1800, 
§ 2185 občanského zákoníku se pro účely této Smlouvy neuplatní, a to ani analogicky. 
Smluvní strany na sebe dále přebírají nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 
občanského zákoníku.  

 
8.13. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech s úředně ověřenými podpisy obou 

Smluvních stran, které budou bezprostředně po uzavření této Smlouvy společně s 
dvěma (2) vyhotoveními návrhu na vklad vlastnického práva Města k Nemovitostem 
GL Development a vlastnického práva GL Development k Nemovitostem Města dle této 
Smlouvy do katastru nemovitostí uloženy do úschovy Schovatele v souladu se 
Smlouvou o úschově. Smluvní strany berou na vědomí, že stejnopisy této Smlouvy 
budou vydány Schovatelem až poté, co bude složena Platba do úschovy dle čl. 3.5 této 
Smlouvy, a to v souladu se Smlouvou o úschově.  
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8.14. Přílohy této Smlouvy a její nedílnou součást tvoří: 
Příloha č. 1 – geometrický plán č. 4987-171/2021; 
Příloha č. 2 – geometrický plán č. 4883-246/2020; 
Příloha č. 3 – výpis z katastru nemovitostí prokazující stav evidovaný k datu 
___________, pro LV č. 1, kat. území Litoměřice – částečný výpis ohledně Nemovitostí 
Města; 
Příloha č. 4 – částečný výpis z katastru nemovitostí prokazující stav evidovaný k datu 
___________, pro LV č. 12664, kat. území Litoměřice – částečný výpis ohledně 
Nemovitostí GL Development; 
Příloha č. 5 – grafické znázornění (vymezení) Kabelu elektrického vedení přes 
Nemovitosti GL Development; 
Příloha č. 6 – grafické vymezení (znázornění) části Pozemků pro deponii do konce roku 
2024. 
 

8.15. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich svobodné a pravé vůle a nikoli pod 
nátlakem nebo za nápadně nevýhodných podmínek, určitě, srozumitelně a na důkaz 
toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
Město 

 
GL Development 

V Litoměřicích, dne _________ V Litoměřicích, dne __________ 

 
 
 

_________________ 
Město Litoměřice 

Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta města 
(úředně ověřený podpis) 

 
 
 

_________________ 
GL Development s.r.o. 

______________, jednatel 
(úředně ověřený podpis) 

 



Příloha: Směna Město Litoměřice X GL Development s.r.o. 

Město Litoměřice     GL Development s.r.o.    
parc.č.  výměra 

m2 
druh pozemku LV nezapsaný 

GP 
lokalita  parc.č.  výměra 

m2 
druh 

pozemku 
LV     

5227/30 120 zastavěná 
plocha 

1   bývalé KPR  5226/1 21 615 ostatní 
plocha 

12664   bývalé KPR 

5227/31 121 zastavěná 
plocha 

1   bývalé KPR  5226/2 882 ostatní 
plocha 

12664   bývalé KPR 

5227/33 17 525 ostatní plocha 1 GP bývalé KPR  CELKEM 22 497         

5227/42 1 932 zastavěná 
plocha 

1   bývalé KPR        
5227/108 1 553 ostatní plocha 1 GP bývalé KPR        
5227/109 2 106 ostatní plocha 1 GP bývalé KPR        
5227/36 3 114 ostatní plocha 1   bývalé KPR        
5227/39 4 046 ostatní plocha 1   bývalé KPR              

4008/52 169 ostatní plocha 1   bývalé KDH  pozn. Byl vypracován GP č. 4883-246/20 a následně GP č. 4903-
5/21 pro oddělení výměníkové stanice parc.č. 4008/137 o výměře 
47 m2 z důvodu zápisu upevnění zařízení kompaktní předávací 
stanice ve stavbě ve prospěch vlastníka Energie Holding a.s.. 

4008/53 234 ostatní plocha 1   bývalé KDH  
4008/55 229 ostatní plocha 1 GP  bývalé KDH  
4008/135 197 ostatní plocha 1 GP bývalé KDH  
4008/134 227 ostatní plocha 1 GP bývalé KDH  
4008/133 916 ostatní plocha 1 GP bývalé KDH  
4008/51 1 235 jiná stavba 1 GP bývalé KDH  
CELKEM 33 724                
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 23. 6. 2022

Číslo bodu: 31
Název bodu: Prodej klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:
Žadatel: Paní Rxxxxx Pxxxxxxxxx, nar.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 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 IV.A s evidenčním číslem 168.
Projednáno v MK 30.3.22 Hlasováním    pro: 7              proti: 0              zdržel se: 0
MK doporučuje prodej.
Dopad do rozpočtu města 2022 bude příjmem ÚZ 4802/4000.
Záměr byl projednán a schválen ZM dne 21.4.2022 usnesením č. 50/3/2022.
Zveřejněno na úřední desce: od 28.4.2022 do 13.5.2022 není připomínek ani námitek.
Uhrazeny poplatky spojené s exhumací ostatků z hrobky IV.A-168.
Cena dle znaleckého posudku v čase a místě obvyklá 15/3402/22: 18 140 Kč .
 

Návrh usnesení:

usnesení č. 96/4/2022

ZM schvaluje prodej klasické hrobky v sektoru IV. A, s evidenčním číslem 168, na Městském hřbitově
v Litoměřicích za cenu dle znaleckého posudku 18.140 Kč + 21 % DPH, paní RxxxxxxPxxxxxxxxx,
nar. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice.

V Litoměřicích 27.06.2022

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 23. 6. 2022

Číslo bodu: 32
Název bodu: Bezúplatný převod pozemku parc.č. 5030/13 v k.ú. Litoměřice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:
Žadatel: OSNMM
Odůvodnění: Jedná se o pozemek pod veřejně přístupnou účelovou komunikací na hranici katastru
(Litoměřice – Žernoseky). Dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, údržbu a správu
komunikací a zeleně provádí obec. Převody pozemků pod komunikacemi a veřejnými prostranstvími
jsou dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR, převáděny na obce bezúplatně.
Zastupitelstvo města dne 6.12.2018 schválilo podání žádosti.

Návrh usnesení:

usnesení č. 97/4/2022

ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 1933/2022 s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, IČO:69797111, o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovité věci – pozemku parc.č. 5030/13 v k.ú. Litoměřice, do vlastnictví města
Litoměřice, se zřízením věcného práva – zákazu zcizení a zákazu zatížení zástavním právem na dobu
10 let.

Příloha č. 1: 5030_13.pdf

V Litoměřicích 27.06.2022

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1290?name=5030_13.pdf
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 23. 6. 2022

Číslo bodu: 33
Název bodu: Částečná revokace usnesení č. 57/3/2022 ze dne 21.4.2022
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:
Žadatel: OSNMM 
Odůvodnění: Jedná se o majetkoprávní vypořádání, na žádaném pozemku je umístěno zabezpečovací
zařízení vybudované v rámci akce „Doplnění závor na přejezdu P3340 trati Lovosice-Česká Lípa“.
Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je územní plán Litoměřice ve
znění po změně č. 2, se uvedený pozemek nachází v zastavěném území, konkrétně v plochách
dopravní infrastruktury – DI. V těchto plochách je přípustné realizovat stavby související s dopravní
infrastrukturou.
Pozemek je dle platné územně plánovací dokumentace dotčen záměrem veřejně prospěšných staveb
označených jako D2 – Silnice II/247 – přivaděč průmyslové zóny Prosmyky 1. a 2. část a D15 –
Prostor křižovatky II/247 – Masarykova, Pokratická.
Dle dostupných podkladů a projektových dokumentací se záměr veřejně prospěšné stavby pozemku
dotkne jen velmi omezeně a s majetkoprávním vypořádáním lze souhlasit. Nicméně pro přesnější
informace je třeba kontaktovat investora stavby, kterým je Ústecký kraj.
Stanovisko OSNMM: Žádaný pozemek je zatížený VCB pro ČR – Povodí Ohře státní organizace,
Chomutov.
MK 24.11.2021 Hlasováním      pro: 7              proti: 0             zdržel se: 0
Po projednání MK doporučuje tento bod odložit do doby rekonstrukce přivaděče v prostoru
křižovatky II/247– Masarykova, Pokratická.
Nové projednání: Dle sdělení Krajského úřadu a projektanta akce „D2 – Silnice II/247 – přivaděč
průmyslové zóny Prosmyky 1. a 2. část“ se stavba potkává pouze novým obrubníkem. Jinak stavba
přivaděče, jak je navržená, je mimo kolizi se záměrem Správy železnic.
Projednáno v MK dne 10.1.2022 Hlasováním     pro: 5    proti: 0        zdržel se: 0
MK doporučuje záměr prodeje.
Záměr byl projednán a schválen ZM dne 27.1.2022 usnesením č. 13/1/2022.
Zveřejněno na úřední desce: od 8.2.2022 do 23.2.2022 není připomínek ani námitek.
Dopad do rozpočtu města 2022 bude příjmem ÚZ 4802/4000.
Cena dle znaleckého posudku č. 5756-76/2021(vyhlášková)
Cena za pozemek                                4 282,50 Kč
Cena za VCB                                      - 1 164,90 Kč
Cena celkem                                        3 117,60 Kč (zaokrouhleno na částku 3 118 Kč, což Správa
železnic rozporuje).                                        
Cenu obvyklou nelze určit, běžně se neobchoduje s drážními pozemky.
ZM dne 21.4.2022 usnesením č. 57/3/2022 schválilo prodej pozemku parc.č. 2115/8 o výměře 5 m2
(ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice Správě železnic, státní organizaci, Dlážděná 1003/7, Praha, IČO:
70994234, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 3 118 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad
práva do katastru nemovitostí.

Návrh usnesení:

usnesení č. 98/4/2022

ZM částečně revokuje usnesení č. 57/3/2022 ze dne 21.4.2022 a schvaluje prodej pozemku parc.č.
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2115/8 o výměře 5 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice Správě železnic, státní organizaci, Dlážděná
1003/7, Praha, IČO: 70994234, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 3.117,60 Kč a uhrazení
správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Příloha č. 1: 2115_8.pdf

V Litoměřicích 27.06.2022

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1294?name=2115_8.pdf
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 23. 6. 2022

Číslo bodu: 34
Název bodu: Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:
Žadatel: OSNMM 
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 1.6.2022. MK nedoporučila odpis  a
vyřazení uvedených položek schválit (nízká účast na MK, většina ze zúčastněných členů komise byla
pro schválení). 
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady o
provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky.

Návrh usnesení:

usnesení č. 99/4/2022

ZM schvaluje vyřazení uvedených položek z účetní evidence z důvodu posouzení kompetentní osobou
s doporučením o vyřazení (viz příloha orig. zápisu). 

Příloha č. 1: vyrazeni_majetku.pdf

V Litoměřicích 27.06.2022

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1296?name=vyrazeni_majetku.pdf


 
 
 

 

Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

(komise majetková vč. agendy likvidační) 

 

konané dne 1.6.2022, 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. Luboš Janoušek 
 Ing. Zdeněk Bezděka 

 
 

Omluven:    
 František Kadeřábek 
 Ing. Luboš Janoušek 

     
Jednání řídil: MUDr. Ondřej Štěrba 
 
Zapisovatelka: Lenka Jindřichová 

 

Program: 

6. Návrhy na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci zápis č. 1 
 
Zápis č. 1 Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / Správní odbor  
Účet   druh    org.    částka 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
02203   zařízení multifunkční 2000             74 900,00 
                                                                                                                      ZC:   3 745,00 
02803   kalkulačky, skartovač 2000             60 308,00 
02804   NTB,PC, monitory  2000           284 229,00 
02805   telefon mobilní  2000    4 999,00 
02807   stoly, skříně, kontejner 2000             63 966,00 
02814   vrtačky AKU   2000    8 998,00 
02815   chladnička Ardo 2000                8 189,00 
90201   svítidlo, monitory 2000                         88 669,00 
   kontejnery, židle 2000     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Celkem:                 594 258,00   
         ZC:   523 103,00 
Majetek je rozbitý a nefunkční 
Hlasováním         pro:  4                proti:    0                zdržel se: 2 
MK doporučuje: vyřazení majetku a jeho likvidaci  
 



Členové komise s návrhy na vyřazení majetku uvedeného pod čísly návrhu č.1, který je od vedoucího 
odboru, pověřených pracovníků a dle odborných posudků, nesouhlasí a nedoporučují vyřazení tohoto 
majetku z účetní evidence. 
Návrh na vyřazení majetku bude projednán v ZM dne 23.6.2022. 
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  …………omluven..…..……. 
 
Josef Kalina ml.   …………………………….    
 
František Kadeřábek  …………omluven…………. 
 
Ing. Zdeněk Černý  ………………………..…….. 
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Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 23. 6. 2022

Číslo bodu: 35

Název bodu: Prodej pozemku parc. č. 4008/36 jehož součástí je stavba bez
čp/če v k.ú. Litoměřice

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Procházková

Důvodová zpráva:
Žadatel: OSNMM
ZM dne 21.04.2022 usnesením č. 51/3/2022 schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 4008/36,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 493 m2 jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba v k.ú.
Litoměřice. Podmínky prodeje (způsob prodeje, stanovení minimální kupní ceny) budou projednány
Radou města Litoměřice a následně zveřejněny na úřední desce města. Záměr prodeje byl zveřejněn
na úřední desce města od 28.04.2022 do 13.05.2022.
Způsob prodeje stanovila RM dne 23.05.2022 usnesením č. 248/11/2022 veřejnou licitací, dle
schváleného Řádu pro veřejné licitace pozemků, za nejvyšší dosaženou kupní cenu. Podmínky
prodeje zveřejněny na úřední desce města od 25.05.2022 do 10.06.2022.
Jedná se o nepotřebný majetek pozemek parc. č. 4008/36, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 493
m2 jehož součástí je stavba bez čp/če (jiná stavba) v k.ú. Litoměřice v areálu bývalých kasáren Jiřího
z Poděbrad v Litoměřicích na okraji města. V současné době není stavba dlouhodobě využívána a je
ve špatném technickém stavu. Na pozemku je vedeno věcné břemeno pro Českou republiku na
kabelové vedení – inženýrskou síť.
Veřejná licitace proběhla dne 13.06.2022 v zasedací místnosti Galerie Felixe Holzmanna Městského
úřadu Litoměřice, Mírovém náměstí 15/7 od 16.00 hod. Společnost Office BAU s.r.o., se sídlem
Dominikánská 124/8, 412 01 Litoměřice, IČO: 09179178 zvítězila s nejvyšší nabídnutou kupní cenou
ve výši 6 900 000 Kč.
Vítěz veřejné licitace podepsal protokol o licitaci a zaplatil do pokladny MěÚ jistotu (kauci) ve výši
50.000 Kč, která bude započtena na kupní cenu.
Po schválení prodeje v ZM bude s vítězem licitace uzavřena kupní smlouva. Kupní cena musí být
uhrazena jednorázově před podpisem kupní smlouvy.
Stanovisko OÚRM: záměr prodeje není v rozporu s platnou územně plánovací dokumentací (ÚPD).
Dle ÚPD je nemovitá věc zahrnuta do ploch s funkčním využitím pro občanskou vybavenost (OV).
Projednáno v komisi majetkové vč. agendy likvidační (dále MK) dne 30.03.2022. MK doporučila
záměr prodeje.
Stanovisko OSNMM: ztotožňuje se s doporučením MK. Způsob prodeje stanovila RM dne
23.05.2022. Kupní cenu je kupující povinen uhradit nejpozději do 23.08.2022.
Příjem do rozpočtu města OSNMM ÚZ/ORG 04802/4000.

Návrh usnesení:

usnesení č. 100/4/2022

ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 4008/36, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 493 m2 jehož
součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba v k.ú. Litoměřice za nejvyšší dosaženou kupní cenu
6.900.000 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, společnosti
Office BAU s.r.o., se sídlem Dominikánská 124/8, 412 01 Litoměřice, IČO: 09179178. Kupující bere
na vědomí, že nemovitosti se prodávají bez možnosti napojení na stávající inženýrské sítě (elektřina,
plyn a voda), pouze v případě zjištění, že kanalizační řad je plně funkční, bude možné se na něj
připojit. Kupní cenu je kupující povinen uhradit nejpozději do 23.08.2022. Pokud kupní cena nebude
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uhrazena ve stanoveném termínu závazek smluvních stran uzavřít kupní smlouvu zaniká.

Příloha č. 1: snimek_katastralni_mapy.pdf
Příloha č. 2: anm_protokol_13062022.pdf

V Litoměřicích 27.06.2022

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba

https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1309?name=snimek_katastralni_mapy.pdf
https://eraz.litomerice.cz/z/download/get-attachment/1321?name=anm_protokol_13062022.pdf


Snímek katastrální mapy: pozemek parc. č. 4008/36, k.ú. Litoměřice 

 

 
 

 

 



PROTOKOL O PROVEDENÉ VEŘEJNÉ LICITACI

Navrhovatel:

Datum konání:
Místo konáni:
Začátek konáni:

Město Litoměřice, IČO: 00263958, DIČ: CZ00263958,
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou, Mirové náměstí 15/7, Litoměřice 41201
zastoupené OSNMM, Mgr. Václavem Härtingem, vedoucím OSNMM
13.06.2022
zasedací místnost MěÚ Galerie Felixe Holzmanna, Mirové náměstí 15/7
16.00 hodin

Možné využití předmětu licitace:
Předmět licitace

nezaps. geom. katastrálni .pozemek parc.č. . vymera m' . lokahta druh pozemkuplan územi

4008/36 - 493 Litoměřice areál bývalých "astavěná plocha a
kasáren KDH nádvoří

Cena vyvolávací: 3.506.400,- KČ (slovy: třimi|ionypětsetšesttisÍcčtyřistakorunčeských)

Vítěz licitace (přidělené licitačnI čIslo):

Název spol. l jméno a 3ňů Al. 4ĺ ».
= OČ

sídlo l adresa telefon
e-mail

Cena dosažená veřejnou licitací' 6 'Ma OOU,— Kč (slovy: L-" KČ)
r' 2,l

KupujicI bere na vědomí, že kupní cena bude obsahovat náklady spojené s prodejem nemovité věci, tj. správní
poplatek, spojený s vložením kupní smlouvy do katastru nemovitosti.
Tento protokol o provedené veřejné licitaci byl sepsán ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží kupujici, jeden
navrhovatel a jeden licitátor.
KupujÍcÍ bere na vědomí, že složená jistota (kauce) propadá ve prospěch navrhovatele v případě, že
kupujÍcÍ odstoupí od koupě pozemku. KupujÍcÍ dále tímto potvrzuje, že byl seznámen s pravidly veřejné
licitace, uvedenými v licitačnim řádu.

V Litoměřicích dne: A:ý, 6, Jt2L2

Vítěz Iicitac )

Navrhovatel, zastoupený Mgr. Václavem Härtingem, vedoucím OSNMM

,Licitátor, Ing. Zdeněk Bezděka
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