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MĚSTO LITOMĚŘICE 

  

POZVÁNKA 

na 1. veřejné zasedání Zastupitelstva města Litoměřice, 
 

které se koná dne 04. 02. 2021 od 16:00 hodin 

Kulturní a konferenční centrum v Litoměřicích,  

 

(sál Domu kultury, Na Valech 2028) 

Program: 
A) Procesní body 1 

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

 2 - Rezignace Mgr. Petra Klupáka a složení slibu nového člena ZM Ing. Jana Fišery  
 3 - Schválení zápisu minulého jednání 
 4 - Kontrola plnění bodů 

 5 - Doplnění/stažení bodů programu 

 6 - Hlasování o programu 

 
B) Odbor ekonomický 

7 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV 

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

9 - Prominutí nájemného pro společnost Zahrada Čech s.r.o. 

 
C) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče 

10 - Záměr podání žádosti o dotaci do Programu č. 162 52 Regionální sportovní 

infrastruktura 2020-2024 na realizaci akce „Atletický ovál a hřiště – Litoměřice, 

Havlíčkova 32" 

11 - Záměr podání žádosti o dotaci do Programu č. 162 52 Regionální sportovní 

infrastruktura 2020–2024 na realizaci akce „Kalich Arena – výměna mantinelů“  

12 - Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků na rok 2021 

 
D) Stavební úřad 

13 - Vznik nové ulice "Technická" 

  

E) Různé 

14 - Vydání změnové vyhlášky, kterou se upraví pravidla pro pohyb psů na veřejném 

prostranství 

 
F) SMART CITY Litoměřice 

15 - Schválení Zřizovací listiny SMART CITY Litoměřice, organizační složky zřízené 
Městem Litoměřice 
  

G) Kancelář starosty a tajemníka 

16 - Schválení změny kompetencí pro starostu a 1. místostarostu 

17 - Zpráva o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva města Litoměřic za rok 2020 
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H) Odbor správy nemovitého majetku města 

18 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 4698/2 v k.ú. Litoměřice 
 

19 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 4008/43 a část pozemku parc.č. 4008/1 v k.ú. 

Litoměřice 

20 - Záměr směny pozemků dle nezapsaného GP v k.ú. Pokratice ul. K. Trochty 

21 - Záměr nákupu části pozemku parc.č. 2472/13 v k.ú. Litoměřice 

22 - Prodej pozemků v k.ú. Litoměřice majetkoprávní dořešení v rámci „Rekonstrukce 

silnice II/26 HO Mělník-Štětí-Polepy-Libochovany-HO Ústí nad Labem“ 

23 - Prodej pozemku parc.č. 4534/1 v k.ú. Litoměřice 

24 - Prodej pozemku parc.č. 4501/1 v k.ú. Litoměřice 

25 - Prodej pozemku parc.č. 4533/1 v k.ú. Litoměřice 

26 - Prodej pozemku parc.č. 1151/1 a parc.č. 1151/2 v k.ú. Pokratice 

27 - Nákup části pozemku parc.č. 2470/4 o velikosti podílu 1/9 v k.ú. Litoměřice 

28 - Zrušení usnesení č. 163/5/2020 ze dne 3.12.2020 

  

I) Procesní body 2 

29 - Informace 

30 - Interpelace 

31 - Diskuze 

32 - Závěr 
  

Mgr. Ladislav Chlupáč 

Starosta města 
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 4. 2. 2021

Číslo bodu: 1

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

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

Důvodová zpráva:

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../1/2021

ZM volí složení návrhové komise na dnešní jednání.

usnesením č. ../1/2021

ZM volí ověřovatele zápisu z dnešního jednání.

V Litoměřicích 26.01.2021

Předkládá: Bc. Martina Skoková (vedoucí odboru)



1/2

Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 4. 2. 2021

Číslo bodu: 2

Název bodu: Rezignace Mgr. Petra Klupáka a složení slibu nového člena ZM
Ing. Jana Fišery

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

Důvodová zpráva:
Rezignace Mgr. Petra Klupáka a složení slibu nového člena ZM Ing. Jana Fišery

Pan starosta Mgr. Ladislav Chlupáč informuje členy ZM o rezignaci zastupitele města Mgr. Petra
Klupáka, kterou obdržel dne 18.01.2021.

Na uprázdněný mandát nastupuje 1. náhradník z téže kandidátní listiny pan Ing. Jan Fišera.

ZM bude hlasovat o vzetí na vědomí.

Složení slibu nového člena ZM Ing. Jana Fišery

starosta Mgr. Ladislav Chlupáč upozorní Ing. Jana Fišeru, že odmítnutím složit slib nebo složení slibu
s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí).

Poté pan starosta přednese text slibu stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích. "Slibuji věrnost
České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu
města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky." a podá Ing. Fišerovi slibovou
listinu k podpisu.

Ing. Janu Fišerovi bude předáno Osvědčení o nastoupení do funkce neuvolněného člena
zastupitelstva podle § 56 zákona č. 491/2001 Sb. 

Rozhodnutí o odměně za výkon funkce nového neuvolněného člena zastupitelstva

ZM bude hlasovat o odměně 

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../1/2021
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a) ZM bere na vědomí rezignaci Mgr. Petra Klupáka na funkci zastupitele města, kterou starosta
města obdržel dne 18.01.2021 (rezignace viz příloha orig. zápisu).
b) ZM stanovuje měsíční odměnu neuvolněnému členovi zastupitelstva Ing. Janu Fišerovi v souladu s
§ 74 odst. 3 zákona o obcích a v souladu s nařízením vlády v následující výši: zastupitel a člen výboru
4.281 Kč. Odměna se stanoví s účinností od 4.2.2021. V případě souběhu výkonu více funkcí se
neuvolněnému členu zastupitelstva poskytne odměna až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce.
Do tohoto souhrnu lze započítat pouze odměny za výkon funkce člena rady, předsedy nebo člena
výboru, předsedy nebo člena komise obce.

Příloha č. 1: rezignace_Mgr_Klupaka_an.pdf

V Litoměřicích 26.01.2021

Předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 4. 2. 2021

Číslo bodu: 3
Název bodu: Schválení zápisu minulého jednání
Zodpovídá: Bc. Martina Skoková
Zpracoval/a/i: Eva Šimková

Důvodová zpráva:
K zápisu z minulého jednání ZM nebyla podaná žádná námitka.

Návrh Usnesení:

V Litoměřicích 26.01.2021

Předkládá: Bc. Martina Skoková (vedoucí odboru)
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 4. 2. 2021

Číslo bodu: 4
Název bodu: Kontrola plnění bodů
Zodpovídá: Bc. Martina Skoková
Zpracoval/a/i: Eva Šimková

Důvodová zpráva:
Kontrola plnění usnesení 5. jednání ZM ze dne 3.12.2020

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

SPLNĚNO – rozpočtová opatření provedena a zveřejněna na úřední desce města

7 - Návrh rozpočtu města na rok 2021

SPLNĚNO – schválený rozpočet zveřejněn na úřední desce města

8 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2022–2023

SPLNĚNO – schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn na úřední desce města

9 - Ukončení úvěru na projekt PAVE

SPLNĚNO – dodatek ke smlouvě o úvěru podepsán oběma stranami a zveřejněn v registru
smluv

10 - Prominutí nájemného pro společnost Zahrada Čech s.r.o.

SPLNĚNO – dohoda podepsána oběma stranami a zveřejněna v registru smluv

11 - Zřizovací listina PO TSM Litoměřice

SPLNĚNO – podepsáno oběma stranami a předáno řediteli PO
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C) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče

12 - Vánoční trhy 2020 - Zahrada Čech s.r.o. - dodatek k veřejnoprávní smlouvě o dotaci

SPLNĚNO – Dodatek podepsaly obě strany a byl vyvěšen v Registru smluv

13 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2021 FK Litoměřicko, z.s.

SPLNĚNO – dotace vyplacena v lednu 2021

14 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2021 HC Stadion Litoměřice, z. s.

SPLNĚNO – dotace vyplacena v lednu 2021

15 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2021 Slavoj BK Litoměřice z.s.

SPLNĚNO – dotace vyplacena v lednu 2021

16 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2021 TJ Slovan Litoměřice z.s.

SPLNĚNO – dotace vyplacena v lednu 2021

D) Odbor územního rozvoje

17 - Zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 2470/4 v k.ú. Litoměřice

ZM neschválilo zrušení předkupního práva, tudíž nevyplývají žádné další kroky.

18 - Zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 2472/1 v k.ú. Litoměřice zřízeného z důvodu
navrhovaného veřejného prostranství – lokální centrum Miřejovická stráň

SPLNĚNO – ZM zrušilo předkupní právo na uvedený pozemek z důvodu vymezení veřejně
prospěšné stavby označené jako X2 - Plocha veřejného prostranství – lokální centrum
Miřejovická stráň. Na pozemek však zůstává předkupní právo z důvodu vymezení veřejně
prospěšné stavby označené jako D4 - Místní propojovací komunikace v prostoru
Miřejovická stráň. V KN tedy zůstane pro uvedený pozemek předkupní právo nadále
zapsáno a z bodu nevyplývají žádné další kroky k plnění.

E) Kancelář starosty a tajemníka

19 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za komunální odpad

SPLNĚNO – vyhláška vyvěšena na úřední desce a zaslána MV ČR

F) Tajemník

20 - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za rok 2020
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SPLNĚNO

 
G) Útvar Pro lidi

21 - Schválení Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2021

SPLNĚNO

 
H) Odbor správy nemovitého majetku města

Záměry:

22 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 4533/1 v k.ú. Litoměřice

Bude projednáno v ZM 4.2.2021

23 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1151/1 a parc.č. 1151/2 v k.ú. Pokratice

Bude projednáno v ZM 4.2.2021

24 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2541/1 v k.ú. Litoměřice

SPLNĚNO – odepsáno

Prodeje:

25 - Prodej hřbitovní stavby na Městském hřbitově v Litoměřicích

SPLNĚNO

26 - Projednání ceny pozemků za zahrady (samostatné zahrady, zahrádkářské osady) v k.ú.
Litoměřice a Pokratice

SPLNĚNO

27 - Prodej části pozemku parc.č. 2994/3 v k.ú. Litoměřice formou smlouvy o budoucí KS

PLNĚNO – Smlouva je zaslána k podpisu

28 - Bezúplatný převod pozemků parc.č. 1361/4, 1361/62, 1361/7 a 1361/5 v k.ú. Pokratice

PLNĚNO – je připravená smlouva o spolupráci při realizaci stavby, po zaplacení příspěvku
majitelů přilehlých pozemků budou připravené darovací smlouvy

29 - Majetkoprávní dořešení pozemků a staveb opěrných břehových zdí v okolí Pokratického potoka v
k.ú. Pokratice

PLNĚNO – Smlouva je zaslána k podpisu
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30 - Prodej BJ č. 2174/6 a podílu o velikosti 1/2 jednotky garáže č. 2174/15, ulice Karla IV. v k.ú.
Litoměřice

SPLNĚNO – kupní smlouva uzavřena

31 – Částečná revokace – Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1386/1 a 1386/2 v k.ú. Litoměřice

SPLNĚNO

32 - Částečná revokace – Nákup pozemků parc.č. 325/1, 330/2 a 330/3 v k.ú. Třeboutice

SPLNĚNO – nebude potřeba smlouva o budoucí kupní smlouvě z důvodu odvolání státního
pozemkového úřadu k vydání majetku, čeká se na usnesení nejvyššího soudu, které zamítlo
odvolání

33 - Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace

SPLNĚNO

34 - Prodej BJ č. 1770/6, ulice Liškova 1770/64 v k.ú. Litoměřice

SPLNĚNO – kupní smlouva uzavřena

35 - Prodej BJ č. 400/9, ulice Topolčianská 400/4 v k.ú. Litoměřice

SPLNĚNO – kupní smlouva uzavřena

36 - Prodej BJ č. 400/18, ulice Topolčianská 400/2 v k.ú. Litoměřice

SPLNĚNO – kupní smlouva uzavřena

 

I) Procesní body 2

37 - Informace

38 - Interpelace

39 - Diskuze

40 - Závěr

Návrh Usnesení:

V Litoměřicích 26.01.2021

Předkládá: Bc. Martina Skoková (vedoucí odboru)
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 4. 2. 2021

Číslo bodu: 5
Název bodu: Doplnění/stažení bodů programu
Zodpovídá: Bc. Martina Skoková
Zpracoval/a/i: Eva Šimková

Důvodová zpráva:

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../1/2021

ZM schvaluje doplnění ...........

V Litoměřicích 26.01.2021

Předkládá: Bc. Martina Skoková (vedoucí odboru)
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 4. 2. 2021

Číslo bodu: 6
Název bodu: Hlasování o programu
Zodpovídá: Bc. Martina Skoková
Zpracoval/a/i: Eva Šimková

Důvodová zpráva:

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../1/2021

ZM schvaluje program dnešního jednání.

V Litoměřicích 26.01.2021

Předkládá: Bc. Martina Skoková (vedoucí odboru)
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 4. 2. 2021

Číslo bodu: 7
Název bodu: Rozpočtová opatření dle doporučení FV
Zodpovídá: Ing. Iveta Zalabáková
Zpracoval/a/i: Ing. Iveta Zalabáková

Důvodová zpráva:
viz zápis z jednání FV včetně příloh uveden v příloze

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../1/2021

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 25.1., 2021 (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: zapis_z_jednani_FV_25_1_2021.pdf
Příloha č. 2: RO.pdf

V Litoměřicích 26.01.2021

Předkládá: Ing. Radek Lončák MBA (radní)



 

 

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 Finan čního výboru p ři Zastupitelstvu m ěsta Litom ěřice 

konaného dne 25.1. 2021 v zasedací místnosti U Mráze v budově MěÚ Litoměřice 

 
Přítomni:  
Ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV 
Mgr. Tomáš Vytlačil 
Mgr. Jan Fibich  
Ing. Jan Hrkal 
Ing. Libuše Křížová 
 
 
 
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: 12. 4. 2021 od 16:00 h  v zasedací místnosti U Mráze v budově MěÚ 
Litoměřice  

 
 
 
      
Zapsala: Ing. Iveta Zalabáková, vedoucí ekonomického odboru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Finanční výbor 

 

Město Litoměřice 
Mírové náměstí 15/7  
412 01 Litoměřice 

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

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

 

 
 
 
Hosté:  
vedoucí odborů – Ing. Brunclíková, Ing. Křížová, Mgr. Härting 
 
Projednáno: 

Ad 1. Návrhy na rozpo čtová opat ření 
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 2020 – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
- jedná se o rozpočtová opatření ohledně dotací – tj. dotace, které město obdrželo od poslední úpravy 
rozpočtu v ZM 3. 12. 2020 - dále se jedná o úpravy dotací již v rozpočtu zahrnutých s ohledem na 
skutečné čerpání k 31.12. 2020  
FV bere informaci na vědomí, souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)  
 
Dotace 2021 – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
- jedná se o nové dotace roku 2021  
- dále se jedná o finanční vypořádání dotací z roku 2020  
FV bere informaci na vědomí, souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)  
 
Odbor ekonomický – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor správní – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor správní – sociální fond -  viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor školství, kultury, sportu a památkové pé če – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor správy nemovitého majetku m ěsta – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor životního prost ředí – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor sociálních v ěcí a zdravotnictví – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
 



 

 

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 
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Odbor územního rozvoje  – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Městská policie  – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Útvar PROLIDI  – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor dopravy a silni čního hospodá řství – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Organiza ční složka SMART CITY LITOM ĚŘICE – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 

celkem navržená rozpo čtová opat ření – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 

celková výše rozpo čtových opat ření ve výši 33 601 tis. K č, z toho: 

částka 26 257 tis. K č - přesuny nedo čerpaných  výdaj ů roku 2020, které přecházejí do výdajů roku 
2021 (tj. dosud nebyly zahrnuty ve schváleném rozpočtu 2021) -  nejedná se o požadavek na nové 
finance  – tj. tato částka je součástí zůstatku peněžních prostředků na účtech města k 31. 12. 2020 

částka 7 345 tis. K č -  nové výdaje roku 2021  

Ad 2. Různé:  

Informace o stavu finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2020: 
- k 31. 12. 2020 stav finančních prostředků na účtech města ve výši cca 143 mil. Kč – tj. za rok 2020 
bylo hospodaření města schodkové (schodek rozpočtu cca - 26 mil. Kč – stav financí k 1. 1. 2020 
ve výši 169 mil. Kč) 
 – podrobně bude rozebráno v závěrečném účtu města za rok 2020 (bude předloženo jako 
každoročně na červnové jednání ZM) 
 
vývoj daňových příjmů k 12/2020:    

- v porovnání se stejným obdobím minulého roku je stav plnění jednotlivých daní (viz příloha) 
nižší o cca 25,7 mil. Kč (tj. - 7 %), z toho zejména: 
• daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (položka 1111) cca - 6,1 mil. Kč (- 6,5 %) 
• daň z příjmů právnických osob (položka 1121) cca -15 mil. Kč (- 20 %) 
• daň z přidané hodnoty (položka 1211) cca -3,5 mil. Kč (- 2 %) 

 
 

 
 
 

 
 ověřil – ing. Radek Lončák, MBA  
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Přílohy:  
 

• Návrhy rozpočtových opatření  
• Daňové příjmy k 12/2020 

 
 
 
 
 
 
Rozdělovník:   

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

 



původní změna nový původní změna nový

29030/4400 zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019 0,00 228 690,00 228 690,00 1 072 000,00 -58 038,98 1 013 961,02 úhrada výdajů souvisejících s volbami do zastupitelstev krajů 98193/2000

14004/2300 výdaje JSDH 127 270,00 -4 440,00 122 830,00 127 270,00 -4 440,00 122 830,00 výdaje JSDH 14004/2300

193/6156 Centrum SRDÍČKO - KÚÚK - účel. dot. - sociální služby 2021 0,00 25 140,00 25 140,00 0,00 25 140,00 25 140,00 Centrum SRDÍČKO - KÚÚK - účel. dot. - sociální služby 2021 193/6156

6 219 226,56 -3 175 450,83 3 043 775,73 vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykova ZŠ - VZ - neinv. a inv. 3003/3512

17015/3512 vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykova ZŠ - dotace - neinv. - SR 4 416,50 -4 416,50 0,00 4 416,50 -4 310,85 105,65 vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykova ZŠ - dotace - neinv. - SR 17015/3512

75 080,50 -73 284,45 1 796,05 vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykova ZŠ - dotace - neinv. - EU 17016/3512

17968/3512 vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykova ZŠ 1 245 626,47 -1 245 626,47 0,00 1 245 626,47 -660 475,63 585 150,84 vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykova ZŠ 17968/3512

21 175 649,97 -11 228 085,71 9 947 564,26 vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykova ZŠ - dotace - inv. - EU 17969/3512

142 027,81 -142 027,81 0,00 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32 - vybud. zázemí pro techn. a řemesl. obory a vybud.učebny - VZ 3004/3513

1 900 528,37 -1 900 528,37 0,00 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32 - vybud. zázemí pro techn. a řemesl. obory a vybud.učebny - D 17969/3513

81 750,00 -81 750,00 0,00 ZŠ Litoměřice, Ladova 5 - rekonstr. učebny pro moder. výuku cizích jazyků a infor. - VZ 3005/3514

1 553 250,00 -1 553 250,00 0,00 ZŠ Litoměřice, Ladova 5 - rekonstr. učebny pro moder. výuku cizích jazyků a infor. - D 17969/3514

17051/9102 projekt e-FEKTA 260 000,00 -219 410,45 40 589,55 65 000,00 -59 750,35 5 249,65 projekt e-FEKTA 17051/9102

9121/9102 projekt e-FEKTA 9 976 000,00 -1 787 610,32 8 188 389,68 9 280 000,00 -1 287 144,02 7 992 855,98 projekt e-FEKTA 9121/9102

17988/9102 projekt e-FEKTA  přeshraniční spolupráce 361 000,00 -361 000,00 0,00 361 000,00 -50 991,35 310 008,65 projekt e-FEKTA  přeshraniční spolupráce 17988/9102
271/5000 ul. A. Muchy - podzemní kontejnerové stání 727 520,00 -727 520,00 0,00 727 520,00 -147 165,00 580 355,00 ul. Ladova - podzemní kontejnerové stání 271/5000

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 88 064 393,34 -16 305 359,61 71 759 033,73

100 766 226,31 -20 401 553,35 80 364 672,96 44 030 346,18 -20 401 553,35 23 628 792,83Celkem Celkem

DOTACE K ROZPOČTU ROKU 2020  V Kč
P ř í j m y V ý d a j e 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet

N á z e v ÚZ/ORG



původní změna nový původní změna nový

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu -45 877 000,00 -253 806,02 -46 130 806,02 0,00 90 160,00 90 160,00 sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 - TEA  - finanční vypořádání 98018/2000

98193/2000 úhrada výdajů souvisejících s volbami do zastupitelstev krajů - finanční vypořádání 0,00 64 961,02 64 961,02 0,00 25 350,00 25 350,00 sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 - ZSJ - - finanční vypořádání 98030/2000

271/5000 ul. A. Muchy - podzemní kontejnerové stání 0,00 580 355,00 580 355,00

příspěvek na výkon - státní správa 18 155 000,00 916 093,00 19 071 093,00

příspěvek na výkon - státní správa s rozšířenou působností 27 620 000,00 -968 093,00 26 651 907,00

13010/6300 státní přísp. na výkon pěstounské péče 2 336 000,00 -224 000,00 2 112 000,00

2 234 000,00 115 510,00 2 349 510,00 0,00 115 510,00 115 510,00

2806/2500

Celkem Celkem

DOTACE r. 2021   
P ř í j m y V ý d a j e 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

N á z e v ÚZ/ORG



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu -46 130 806,02 2 656 482,00 -43 474 324,02

-46 130 806,02 2 656 482,00 -43 474 324,02

původní změna nový

2 1007/1000 TSM, PO - mandátní odměna 0,00 2 656 482,00 2 656 482,00

0,00 2 656 482,00 2 656 482,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Vyúčtování mandátní odměny poskytnuté v roce 2020 dle mandátní smlouvy.

1 O finanční prostředky ve výši 2 656 482 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 

20.1.2021

Mgr. Karel Krejza

místostarosta

Ing. Iveta Zalabáková

vedoucí odboru

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

25.1.2021

1. Tabulka P ř í j m y 

 ekonomický



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

ÚZ/ORG
původní změna nový

1 2037/2500 SF - příděl - finanční vypořádaní r. 2020 0,00 15 635,31 15 635,31

0,00 15 635,31 15 635,31

ÚZ/ORG
původní změna nový

2 2037/2500 rezerva 0,00 15 635,31 15 635,31

0,00 15 635,31 15 635,31

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

1-2 Skutečný objem vyplacených hrubých mezd (platů) a náhrad v době nemoci v roce 2020 činil 100 521 177,00 Kč 

 a z toho 3 % příděl do SF činil 3 015 635,31 Kč. Rozpočet byl odhadnut pro r. 2020 na 3 000 000 Kč. Rozdíl 15 635,31 Kč

požadujeme jako finanční vypořádání r. 2020 a částku rozpočtovat v rozpočtu jako rezervu na nepředvídané výdaje.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

N á z e v
Rozpočet (v Kč)

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

25.1.2021

 SF

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

C e l k e m 

11.1.2021

Mgr. Milan Čigáš

tajemník/předseda SRSF

Monika Pavučková

hospodářka SF



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

ÚZ/ORG
původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu -43 474 324,02 245 000,00 -43 229 324,02

-43 474 324,02 245 000,00 -43 229 324,02

ÚZ/ORG
původní změna nový

2 2014/2000 Kalich - Mírové nám. 15/7 - střecha (plášť, krovy) 0,00 245 000,00 245 000,00

0,00 245 000,00 245 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Platby se splatností leden-březen/2021 za průzkumné práce Kalich + doplatek za zateplení.  

1 O finanční prostředky ve výši 245 00 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 
18.1.2021

Mgr. Milan Čigáš
tajemník

Ing. Mgr. Jaroslav Lachman
vedoucí odboru

C e l k e m 

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

25.1.2021

1. Tabulka P ř í j m y 

N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

N á z e v
Rozpočet (v Kč)

správní



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu -43 229 324,02 18 538 376,63 -24 690 947,39
19 17015/3512 Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykova ZŠ - dotace - neinv. - SR 0,00 4 416,50 4 416,50
20 17968/3512 Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykova ZŠ - dotace - inv. - SR 0,00 1 245 626,47 1 245 626,47

-43 229 324,02 19 788 419,60 -23 440 904,42

původní změna nový

2 3034/3300 SPRM - test žáků 5. a 9. tříd 90 000,00 38 536,00 128 536,00
3 BIO ILLUSION s.r.o. - dotace - realizace komedie 0,00 250 000,00 250 000,00
4 Hasičské slavnosti na Mírovém náměstí 0,00 200 000,00 200 000,00
5 dotační program - reklama a označování provozoven MPR a ochr. pásmo 0,00 97 711,00 97 711,00
6 PD aktualizace – č.p. 39 Pokratice roubenka 0,00 73 000,00 73 000,00
7 3037/3500 rekonstrukce Staré radnice  č. p. 171 -  podlimitní VŘ 0,00 182 000,00 182 000,00
8 3325/3500 Masarykova ZŠ - příjezdová komunikace, vchod školy 0,00 99 508,95 99 508,95
9 3400/3500 revitalizace letního kina  - zpracování PD 0,00 28 500,00 28 500,00
10 3003/3512 Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykova ZŠ - VZ - neinv. a inv. 0,00 3 175 450,83 3 175 450,83
11 17015/3512 Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykova ZŠ - dotace - neinv. - SR 0,00 4 310,85 4 310,85
12 17016/3512 Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykova ZŠ - dotace - neinv. - EU 0,00 73 284,45 73 284,45
13 17968/3512 Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykova ZŠ - dotace - inv. - SR 0,00 660 475,63 660 475,63
14 17969/3512 Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykova ZŠ - dotace - inv. - EU 0,00 11 228 085,71 11 228 085,71
15 3004/3513 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32 - vybud. zázemí pro techn. a řemesl. obory a vybud.učebny - VZ 0,00 142 027,81 142 027,81
16 17969/3513 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32 - vybud. zázemí pro techn. a řemesl. obory a vybud.učebny - D 0,00 1 900 528,37 1 900 528,37
17 3005/3514 ZŠ Litoměřice, Ladova 5 - rekonstr. učebny pro moder. výuku cizích jazyků a infor. - VZ 0,00 81 750,00 81 750,00

18 17969/3514 ZŠ Litoměřice, Ladova 5 - rekonstr. učebny pro moder. výuku cizích jazyků a infor. - D 0,00 1 553 250,00 1 553 250,00

90 000,00 19 788 419,60 19 878 419,60

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-18 Požadavek na rozpočet, který nebyl v roce 2020 vyčerpán – činnosti jsou realizovány až v roce 2021.

19,20 Přechod části dotace z roku 2020 do roku 2021.

1 O finanční prostředky ve výši 18 538 376,63 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

11.1.2021

Mgr. Karel Krejza

místostarosta

Ing. Andrea Křížová

vedoucí odboru

C e l k e m 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

3401/3400

3404/3400

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

25.1.2021

školství, kultury, sportu a PP

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 -24 690 947,39 2 282 000,00 -22 408 947,39

-24 690 947,39 2 282 000,00 -22 408 947,39

původní změna nový

2 4205/4000 ostraha KDH 650 000,00 50 000,00 700 000,00

3 4801/4000 ÚZSVM - Nemocnice Litoměřice a.s. - nájem pozemky 100 000,00 87 000,00 187 000,00 přesun 

4 4806/4000 ul. Dlouhá - rekonstrukce bytu č. 5 800 000,00 345 000,00 1 145 000,00 přesun 

5 4401/4400 služební automobil 0,00 800 000,00 800 000,00

6 4202/4000 nákup pozemků skládka Třeboutice 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00

1 550 000,00 2 282 000,00 3 832 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Navýšení ÚZ 4205/4000 ve schváleném rozpočtu na r. 2021 o 50 tis. Kč z důvodu nárůstu minimální mzdy pro zaměstnance ostrahy

společnosti ARGUS s.r.o. .

3-4 Požadavek na rozpočet, který nebyl v roce 2020 vyčerpán – akce pokračují pro rok 2021.

5 Pořízení ojetého teréního automobilu Ford Ranger 3,2 TDCi 4x4 v ceně do 800 tis. Kč na OLH (náhrada za již dosloužilý vůz LADA NIVA). 

6 Nákup pozemků od litoměřického biskupství - skládka Třeboutice.

1 O finanční prostředky ve výši 2 282 000,00  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 

18.1.2021

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 FV

25.1.2021

1. Tabulka P ř í j m y 

správy nemovitého majetku města



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 22008/5000 Příspěvky obcím podle atomového zákona finan. položka 14 434 000,00 4 271 000,00 18 705 000,00

14 434 000,00 4 271 000,00 18 705 000,00

původní změna nový

2 operativní leasing elektromobily 1 000 000,00 400 000,00 1 400 000,00
3 ul. Na Vinici - LTM - vodovod 0,00 3 851 000,00 3 851 000,00 přesun 
4 ul. Na Valech - mlžící stožár 0,00 20 000,00 20 000,00

1 000 000,00 4 271 000,00 5 271 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Smlouva je uzavřena na 1 999 920 Kč na 2 roky, ale jde o částku bez DPH. 

navýšení obsahuje finanční prostředky na DPH a další výdaje spojené s provozem těchto automobilů 

(např. spoluúčast na pojistných událostech).

3 Stavba byla zahájena v prosinci 2020 a finanční prostředky rozpočtované na minulý rok nebyly vyčerpány.    

Požadovaná částka je převod z roku 2020.

4 Za finanční prostředky bude realizováno připojení na GSM bránu pro dálkové ovládání.

1 O finanční prostředky ve výši 4 271 000 Kč zvyšujeme příspěvek ze SURAO .   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

25.1.2021

1. Tabulka P ř í j m y 

životního prostředí

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

14.1.2021

Mgr. Václav Červín

místostarosta

Ing. Pavel Gryndler

vedoucí odboru

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

22008/5000

C e l k e m 



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu -22 408 947,39 450 000,00 -21 958 947,39

-22 408 947,39 450 000,00 -21 958 947,39

původní změna nový

2 6009/6300 Domov seniorů - protipožární dveře 0,00 450 000,00 450 000,00 přesun 

0,00 450 000,00 450 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Přesun nevyčerpaného rozpočtu v roce 2020 na vybudování protipožárních dveří v Domově seniorů. 

1 O finanční prostředky ve výši 450 000 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

25.1.2021

sociálních věcí a zdravotnictví

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

19.1.2021

Lukas Wünsch

místostarosta

Ing. Bc. Renáta Jurková

vedoucí odboru



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu -21 958 947,39 8 365 871,00 -13 593 076,39

-21 958 947,39 8 365 871,00 -13 593 076,39

původní změna nový

2 8002/8100 zjednodušené projekty 2 000 000,00 1 600 000,00 3 600 000,00 přesun 

3 8211/8200 Kasárna pod Radobýlem - stavební úpravy 5 000 000,00 2 488 000,00 7 488 000,00 přesun 

4 8233/8200 údržba a opr. míst.kom., dopravní značení a jiné činnosti 2 500 000,00 1 022 000,00 3 522 000,00 přesun 

5 8233/8200 ul. U Stadionu - oprava VO 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00

6 8257/8200 opravy mostů a lávek 300 000,00 442 871,00 742 871,00 přesun 

7 8258/8200 havarijní fond 2 500 000,00 975 000,00 3 475 000,00 přesun 
8 8101/8400 oprava povrchu chodníků po pokládce sítí 1 500 000,00 638 000,00 2 138 000,00 přesun 

13 800 000,00 8 365 871,00 22 165 871,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:  

2 V roce 2020 nebyly dokončeny z důvodu pandemie PD na Parkovací dům Růžovka (1 663 tis. Kč), ani studie na druhou  

část pivovaru (732 tis. Kč). Z těchto důvodů převádíme nevyčerpané prostředky do rozpočtu roku 2021.

Dále jsou zasmluvněny tyto projektové dokumentace: vodovod DH, PD komunikace ul. Jarní, PD komunikace ul. Bojská atd.

 

3 Práce na stavebních úpravách objektů v Kasárnách pod Radobýlem pokračují, objekty budou sloužit jako zázemí TSM.

Z tohoto důvodu převádíme nevyčerpané prostředky ve výši 2.488 tis. Kč do rozpočtu roku 2021.

4 V roce 2020 nebyla proplacena dodávka a instalace svislého dopravního značení - Parkovací zóna centrum (cena 120 tis.)

Z tohoto důvodu žádáme o převod nevyčerpaných prostředků na rok 2021. Dále žádáme o převod příjmů - příspěvků

na vybudování dopravní infrastruktury (příjem  800 tis. Kč - příspěvek na vybudování komunikace obdrželo město

25.11., tj. v roce 2020 už nebylo provedeno  RO - navýšení výdajů na tomto ÚZ o tyto příjmy).

5 Jedná se o poslední část opravy veřejného osvětlení na sídlišti Kocanda. 

6 Dvakrát ročně se provádějí běžné prohlídky mostních komunikací a potom dle kategorií mostů je hlavní mostní prohlídka.  

Z loňské revize vznikla potřeba větších oprav na čtyřech mostních objektech (viz příloha). Nebyla však zrealizována  

vzhledem ke klimatickým podmínkám. Z tohoto důvodu žádáme o převod nevyčerpaných prostředků do rozpočtu 2021.

7 V loňském roce nebyly dokončeny některé větší havárie, z důvodu nedostatku stavebních kapacit (havárie kotlů  

na hřbitově, havárie hradebního zdiva..). Proto žádáme o převod nevyčerpaných prostředků do rozpočtu 2021.

8 V roce 2020 se ve větší míře podařilo zajistit financováni povrchů ze strany správců sítí. Město ušetřené finanční  

prostředky použije na opravy po sítích v roce 2021.

1 O finanční prostředky ve výši 8 365 871,00 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 

15.1.2021

Mgr. Václav Červín

mistostarosta

Ing. Venuše Brunclíkova MBA

vedoucí odboru

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

25.1.2021

1. Tabulka P ř í j m y 

územního rozvoje



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu -13 593 076,39 202 000,00 -13 391 076,39

-13 593 076,39 202 000,00 -13 391 076,39

původní změna nový

2 8804/9000 platba za služby (MPLA, s.r.o.) 0,00 182 000,00 182 000,00

3 9001/9000 telefony, datové služby 70 000,00 20 000,00 90 000,00

70 000,00 202 000,00 272 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Výdaje spojené s aplikacemi umožňujícími kontrolu úhrady parkovného strážníky MP a další formu

bezhotovostní úhrady parkovného (přes mobilní telefon) - souvisí s novým systémem parkování od 1.1. 2021.

(z toho jednorázové zaváděcí poplatky cca 87 tis. Kč, paušální poplatky cca 95 tis. Kč ročně).

3 Navýšení výdajů na datové tarify mobilních telefonů - kontrola úhrady parkovného.

1 O finanční prostředky ve výši 202 000 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 

11.1.2021

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta

Ivan Králik

velitel MP

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

25.1.2021

městská policie

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá útvar:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu -13 391 076,39 172 695,00 -13 218 381,39

-13 391 076,39 172 695,00 -13 218 381,39

původní změna nový

2 8004/2100 participativní rozpočet 200 000,00 172 695,00 372 695,00 přesun 

200 000,00 172 695,00 372 695,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Přesun nevyčerpaného rozpočtu v roce 2020. 

1 O finanční prostředky ve výši 172 695 Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis navrhovatele: 18.1.2021
Mgr. Milan Čigáš

tajemník

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 

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

25.1.2021

PROLIDI

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 -13 218 381,39 2 098 000,00 -11 120 381,39

-13 218 381,39 2 098 000,00 -11 120 381,39

původní změna nový

2 8804/8500 obměna parkovacích automatů 0 2 020 000,00 2 020 000

3 8804/8500 platby za služby (ClickPark s.r.o.) 60 000,00 78 000,00 138 000,00

60 000,00 2 098 000,00 2 158 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Od 1.1. 2021 došlo k rozšíření parkovací zóny dle nařízení RM o ulice přilehlé k Mírovému náměstí. Z tohoto 
důvodu bude dořešena obměna zbylých parkovacích automatů (PA) - tj. bude dokoupeno celkem 13 ks PA.

3 Navýšení výdaje - platby  za služby spojené s provozem parkovacích automatů - původně pro 8 PA, nově pro 

21 PA (cca 6,5 tis. Kč/rok/1 PA).

1 O finanční prostředky ve výši 2 098 000 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 

19.1.2021

Lukas Wünsch

mistostarosta

Bc. Jan Jakub

vedoucí odboru

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

25.1.2021

1. Tabulka P ř í j m y 

dopravy a silničního hospodářství



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá organizační složka:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu -11 120 381,39 -1 155 000,00 -12 275 381,39

2 9814/9100 STARDUST 0,00 648 000,00 648 000,00 přesun 

3 9815/9100 projekt SCORE 0,00 308 000,00 308 000,00

4 17051/9102 projekt eFEKTA - NEINVESTICE - SR 0,00 56 000,00 56 000,00 přesun 

5 17988/9102 projekt eFEKTA - INVESTICE - SR 0,00 320 000,00 320 000,00 přesun 

9 9807/9100 energetický management 0,00 100 000,00 100 000,00

-11 120 381,39 277 000,00 -10 843 381,39

původní změna nový

6 9813/9100 projekt INNOVATE 0,00 115 000,00 115 000,00 přesun 

7 9814/9100 projekt STARDUST 0,00 120 000,00 120 000,00 přesun 

8 9815/9100 projekt SCORE 0,00 42 000,00 42 000,00 přesun 

0,00 277 000,00 277 000,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

3 Závěrečný příjem za ukončený projekt SCORE ke dni 31.12.2020.

2,4-8 Přesun nevyčerpaného rozpočtu v roce 2020 z důvodu finančního dokončení realizovaných projektů

projektů podpořených z programu HORIZONT 2020.

9 Vrácení podílu od ČEZ Distribuce a.s. spojený s připojením elektřiny budovy PAVE (projekt ukončen).

1 O finanční prostředky ve výši  1 155 000 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 

18.1.2021

Mgr. Karel Krejza

místostarosta

Ing. Monika Čapková

pověřená vedoucí org. složky

SMART CITY LITOMĚŘICE

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

25.1.2021

SMART CITY LITOMĚŘICE

1. Tabulka P ř í j m y 



saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu -45 877 000,00 roku 2020 roku 2021

dotace -253 806,02 -253 806,02 -253 806,02

mezisoučet -46 130 806,02

ekonomický 2 656 482,00 2 656 482,00 2 656 482,00

mezisoučet -43 474 324,02

správní 245 000,00 245 000,00 245 000,00

mezisoučet -43 229 324,02

školství, kultury, sportu a PP 18 538 376,63 18 538 376,63 18 538 376,63

mezisoučet -24 690 947,39

správa nemovitého majetku města 2 282 000,00 432 000,00 1 850 000,00 2 282 000,00

mezisoučet -22 408 947,39

životního prostředí

mezisoučet -22 408 947,39

sociálních věcí a zdravotnictví 450 000,00 450 000,00 450 000,00

mezisoučet -21 958 947,39

stavební úřad

mezisoučet -21 958 947,39

územního rozvoje 8 365 871,00 7 165 871,00 1 200 000,00 8 365 871,00

mezisoučet -13 593 076,39

městská policie 202 000,00 202 000,00 202 000,00

mezisoučet -13 391 076,39

útvar PROLIDI 172 695,00 172 695,00 172 695,00

mezisoučet -13 218 381,39

komunikace, marketingu a CR

mezisoučet -13 218 381,39

útvar obrany a krizového řízení

mezisoučet -13 218 381,39

obecní živnostenský úřad

mezisoučet -13 218 381,39

dopravy a silničního hospodářství 2 098 000,00 2 098 000,00 2 098 000,00

mezisoučet -11 120 381,39

organizační složka SMART CITY LITOMĚŘICE -1 155 000,00 -747 000,00 -408 000,00 -1 155 000,00

mezisoučet -12 275 381,39

stav po 1. RO ve FV -12 275 381,39

1. RO ve FV celkem 33 601 618,61
26 256 942,63 7 344 675,98 33 601 618,61

členění dle odborů, útvarů zdroje z min. let přesuny z nové výdaje 
celkem



Celkový výběr daní za období 1-12/2020 s porovnáním na období 1-12/2019   
(údaje v tis. Kč)

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

94 280 81 680 2 400 1 920 8 100 8 150 73 750 58 530 6 291 6 469 172 430 156 420 21 300 21 300

1 8 382 8 869 214 157 612 653 4 761 1 624 14 844 15 260 204 444

2 7 887 8 200 115 109 704 766 451 650 17 542 18 797 143 28
3 6 662 247 437 12 850 8 080 77

22 931 17 069 576 266 1 753 1 419 18 062 2 274 0 0 40 466 34 057 424 472

4 6 069 13 804 326 514 1 036 4 190 15 951 10 712 19 586 48 73

5 7 420 1 568 595 568 301 17 436 14 118 15 30
6 8 195 5 393 703 651 10 844 5 694 6 291 6 469 12 728 9 273 15 322 14 833

21 684 20 765 0 326 1 812 2 255 15 335 21 645 6 291 6 469 40 876 42 977 15 385 14 936

7 8 455 7 902 485 888 766 15 919 10 439 13 926 13 260 430 436

8 8 314 8 191 827 766 17 426 18 157 196 322
9 6 816 7 654 309 822 849 7 213 11 115 11 659 12 850 314 336

23 585 23 747 794 0 2 537 2 381 23 132 21 554 0 0 43 011 44 267 940 1 094

10 7 989 8 295 219 62 781 750 6 495 2 638 12 784 12 693 81 125

11 8 143 8 192 98 65 677 707 269 652 19 068 19 058 21 69
12 9 343 9 563 740 624 626 677 12 957 12 519 15 450 15 108 5 263 5 324

25 475 26 050 1 057 751 2 084 2 134 19 721 15 809 0 0 47 302 46 859 5 365 5 518

93 675 87 631 2 427 1 343 8 186 8 189 76 250 61 282 6 291 6 469 171 655 168 160 22 114 22 020

%
plnění

374 307 348 625
101 106

104 103

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)
% plnění (bez PO-OBCE)

Rozdíl plnění +/-
-25 682

(bez PO-OBCE)

103 105 100 100 100 10899 107 101 70 101 100

1112 1113 1121 1122 1211 1511

VÝBĚR DANÍ 

Měsíc

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

1111
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 4. 2. 2021

Číslo bodu: 8
Název bodu: Dotace pro Destinační agenturu České středohoří o.p.s.
Zodpovídá: Ing. Iveta Zalabáková
Zpracoval/a/i: Ing. Iveta Zalabáková

Důvodová zpráva:

Oproti roku 2020 (750 tis. Kč) byla pro rok 2021 dotace snížena na 650 tis. Kč (vzhledem k plošnému
krácení dotací v rámci celého města),  konkrétní použití v roce 2021 takto:

650 tis. Kč - základní činnost agentury, z toho:

mzdové náklady, část – 470 tis. Kč

provozní náklady – 180 tis. Kč

 Finanční prostředky ve výši  650 tis. Kč  jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu města na rok 2021 
(správní odbor -  ÚZ/ORG 2001/2000).

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../1/2021

ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice ve výši 650.000,- Kč pro Destinační
agenturu České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 28750853 na činnost
v roce 2021.

 

ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litoměřice
a Destinační agenturou České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČO:
28750853 (viz. příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: Smlouva_o_dotaci_cinnost_ZM_2_021.pdf

V Litoměřicích 26.01.2021

Předkládá: Lukas Wünsch (místostarosta)
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 Č. SPR/002/2021  

uzavřená v souladu s ust. § 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „správní řád“) a v souladu s ust. §10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
 

I. 
 Smluvní strany 

 
 
Poskytovatel: Město Litoměřice 
Sídlo:             Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice  
Zastoupený:   Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou 
IČO: 00263958 
DIČ: CZ00263958 
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 
číslo účtu: 1524471/0100 
(dále jen „poskytovatel“) 
 
a 
 
Příjemce:      Destinační agentura České středohoří, o.p.s. 
Sídlo:           Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice 
Zastoupený: Luďkem Jirmanem, ředitelem 
IČO: 28750853  
DIČ: CZ28750853 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 4371364389/0800  
Příjemce je zapsán v rejstříku obecně prospěšných společností oddíl O, vložka č. 325 
(dále jen „příjemce“) 
 

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

II. 
Výše a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel dotace na základě žádosti příjemce 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. /2021 ze dne 
4.2.2021, poskytuje ze svého rozpočtu na rok 2021 příjemci dotaci ve výši 650.000,- 
Kč (slovy: šestsetpadesáttisíc korun českých), která bude převedena jednorázově 
bezhotovostně na účet příjemce č. 4371364389/0800. 

2. Dotace bude příjemci vyplacena do  15 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 15.2. následujícího kalendářního 
roku na účet poskytovatele dotace. 
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III. 
Účel využití dotace 

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

Destinační agentury České středohoří, o.p.s. v roce 2021 a na realizaci projektů a 
aktivit  podporujících  rozvoj cestovního ruchu v destinaci České středohoří. 
 

2. Příjemce se zavazuje čerpat dotaci dle rozpočtu předloženého v žádosti o dotaci,  a to 
takto:  

 
Základní činnost agentury: 
mzdové náklady, část  – 470 000,- Kč 
provozní náklady – 180 000,- Kč 
 
3. Termín ukončení čerpání dotace je 31.12.2021.   

 
4. Dotaci lze použít pouze na úhradu uznatelných nákladů. 

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

- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti, 
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním činností stanovených 

zakládací smlouvou o.p.s., 
- byl vynaložen v souvislosti s činnostmi příjemce realizovanými v rámci 

běžného kalendářního roku, 
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho 

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

 
Neuznatelný náklad je náklad na: 

- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, 
- dlužný úrok, 
- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy, 
- nákupy pozemků a budov, 
- rekonstrukce a opravy nemovitostí, 
- ztráty z devizových kurzů, 
- nájemné s následnou koupí (leasing). 

 
5. O změně způsobu čerpání dotace na hrazení nákladů na projekt může poskytovatel 

rozhodnout po odůvodnění této změny příjemcem dotace (uzavření dodatku této 
Smlouvy). 

 
 

IV. 
Práva a povinnosti smluvních stran  

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

a) Použít dotaci za účelem provádění činností stanovených zakládací smlouvou o.p.s., 
pro který byla dotace poskytnuta, a to do konce kalendářního roku, ve kterém byla 
poskytnuta (dále jen „kalendářní rok“). Příjemce dotace je povinen použít dotaci 
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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. 

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

destinace České středohoří. 
 

c) Dotaci nepřevést na jiný subjekt. 
 

d) Odpovídat za hospodárné použití poskytnutých prostředků a jejich řádné a oddělené 
sledování v účetnictví, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

e) Na originálech dokladů proplácených z dotace města bude uvedeno:   „Tento náklad je 
hrazen z dotace Města Litoměřice“. 

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

do 15.2. následujícího kalendářního roku. 
 

g) Závěrečné finanční vypořádání poskytnuté dotace musí obsahovat přehled všech 
výdajů hrazených z dotace.  

 
h) Zveřejňovat při všech příležitostech, že dotační prostředky poskytlo Město Litoměřice 

a uvádět logo města s názvem města na všech propagačních materiálech souvisejících 
s využitím dotačních prostředků. 

 
i) Na žádost poskytovatele dotace bezodkladně písemně poskytnout požadované 

doplňující informace související s vybraným projektem. 
 

j) 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. 
 

k) Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce 
dotace. 

 
l) Příjemce je povinen zajistit obecné povinnosti při nakládání s odpady včetně třídění 

jednotlivých složek odpadu minimálně v rozsahu papír – plast – sklo (a dalších složek 
např. kovů dle konkrétních podmínek činnosti). 

 
m) 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. 
 

n) 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 
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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.  
Příjemce dotace bere na vědomí, že tato Smlouva bude zveřejněna ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb. a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

 
V. 

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.   
 

3. Příjemce se zavazuje informovat poskytovatele dotace bezodkladně o všech 
provedených kontrolách ze strany jiných subjektů než poskytovatele dotace, o všech 
navržených nápravných opatřeních, která budou výsledkem těchto kontrol, a o jejich 
splnění.  

 
VI. 

Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 
 

2. 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. 
 

3. 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. 
 

4. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých 
prostředků ve stanoveném termínu.  

5. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod  
za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  
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6. 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.  
 

7. 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.  
 

8. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení 
povinnosti stanovené v Článku IV. odst. 1 písm. l) této Smlouvy. Za porušení těchto 
povinností se stanoví odvod ve výši 1.000,- Kč. Při porušení několika méně závažných 
povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají.  

 
9. 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. 
 

10. 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. 

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, 
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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 aktivitách konaných v rámci sociální služby,  
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.  
 

VIII. 
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.  
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2. Případné spory z právních poměrů při poskytnutí této dotace rozhoduje podle 
správního řádu v přenesené působnosti Krajský úřad Ústeckého kraje. 

               
3. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel 

dotace a jeden příjemce dotace. 
 

4. 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. 

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

smluvních stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Zastupitelstva města 
Litoměřice. 
    

6. Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné podmínky, 
jimiž uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání.  
 

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

8. 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.  

9.  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. 
 

10. 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.  
 

11. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS).  
 
V Litoměřicích dne 8.2. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………....                                       ……………………………………… 
      Mgr. Ladislav Chlupáč                                                               Luděk Jirman                         
   starosta města Litoměřice                                                             ředitel Destinační agentury                  
                                                                                                             České středohoří, o.p.s. 
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 4. 2. 2021

Číslo bodu: 9
Název bodu: Prominutí nájemného pro společnost Zahrada Čech s.r.o.
Zodpovídá: Ing. Iveta Zalabáková
Zpracoval/a/i: Ing. Iveta Zalabáková

Důvodová zpráva:

Společnost požádala o prominutí nájemného ze nemovitý majetek  za období leden až březen 2021
(ve finančním vyjádření se jedná o prominutí v celkové výši 181,5 tis.   Kč vč. DPH – viz přiložené
rozpočtové opatření – snížení příjmů) z důvodu přetrvávající pandemie a s tím souvisejících vládních
nařízení, které společnosti opět znemožnily jejich aktivity.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../1/2021

ZM schvaluje:
a) Prominutí nájemného za užívání nemovitostí za měsíce leden, únor a březen 2021 pro společnost
Zahrada Čech s.r.o., Na Vinici 948/13, PSČ 412 01, Litoměřice – Předměstí, IČO: 22794701, tedy
pohledávku v celkové výši 181 500 Kč včetně příslušenství, úroku z prodlení dle nájemní smlouvy
vypočteného ode dne splatnosti jednotlivých pohledávek do 4.2. 2021, a to z důvodu negativního
dopadu příslušných usnesení vlády ČR v rámci krizových opatření přijatých v souvislosti s bojem
proti šíření koronaviru na finanční situaci společnosti (dohoda o prominutí viz příloha orig. zápisu).

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

Příloha č. 1: Dohoda_o_prominuti_najmu_Zahrada_Cech_1_3_2021.pdf
Příloha č. 2: EKO_ZC_RO.pdf

V Litoměřicích 26.01.2021

Předkládá: Lukas Wünsch (místostarosta)



 
 

Dohoda o prominutí dluhu (pohledávky)  
     
 
Město Litoměřice 
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČO: 00263958 
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou 
(dále jen „pronajímatel“ nebo „věřitel“) 
 
a 
 
Zahrada Čech s.r.o. 
Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice 
IČO: 22794701 
zastoupená jednateli Lukasem Wünschem a Ing. Petrem Skřivánkem 
(dále jen „nájemce“ nebo „dlužník“) 
  

uzavírají tuto Dohodu 
 
 

Čl. 1 
Dlužník je na základě Nájemní smlouvy ze dne 03.07.2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 
06.12.2019, uzavřené s pronajímatelem, nájemcem areálu Výstaviště Zahrada Čech 
v Litoměřicích (dále jen „Nájemní smlouva“). Podle čl. 6 odst. 1. Nájemní smlouvy je nájemce 
povinen hradit pronajímateli za užívání Nemovitostí nájemné v měsíční výši 180 000,00 Kč a 
DPH v příslušné sazbě vždy do 30. dne příslušného kalendářního měsíce, za který je nájemné 
placeno. Výše měsíčních úhrad je rozvržena podle platebního kalendáře dohodnutého mezi 
pronajímatelem a nájemcem.  
Na období měsíců leden, únor a březen 2021 byly platby stanoveny takto: 
 
leden 2021 –       60 500 Kč vč. DPH, splatnost 30.1.2021, 
únor 2021 –       60 500 Kč vč. DPH, splatnost 28.2.2021, 
březen 2021 –       60 500 Kč vč. DPH, splatnost 30.3.2021, 
 
Celkem se jedná o částku 181 500 Kč. Tuto pohledávku uznává dlužník co do důvodu  
a výše. 
 
Dlužník bere na vědomí, že podle § 513 ve spojení s § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, jestliže nezaplatí nájemné ve lhůtě 
splatnosti, je povinen zaplatit věřiteli úrok z prodlení ujednaný v Nájemní smlouvě ve výši  
0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. Tento nárok uznává dlužník co do 
důvodu a výše. 
 
 
 



Čl. 2 
Pronajímatel promíjí nájemci nájemné za užívání Nemovitostí za měsíce leden, únor a březen 
2021, tedy pohledávku v celkové výši 181 500 Kč včetně příslušenství, smluvního úroku 
z prodlení vypočteného ode dne splatnosti jednotlivých pohledávek do 4.2.2021.     
 
Prominutí dluhu (pohledávky) schválilo Zastupitelstvo města Litoměřice na svém zasedání 
dne 4.2.2021 usnesením č. …/../2021. 
 
 

Čl. 3 
Smluvní strany této dohody vycházejí ze stavu, podle něhož dlužník nemá žádný nemovitý 
ani cennější movitý majetek, z kterého by bylo možno uspokojení pohledávky věřitele 
dosáhnout najednou a ani současné příjmy dlužníka nedosahují takové výše, aby bylo možno 
dluh uhradit v plné výši. Dlužník činí čestné prohlášení, že nemá žádnou jinou neuhrazenou 
pohledávku vůči věřiteli.  
 
 

Čl. 4 
Smluvní strany této dohody prohlašují, že si obsah této dohody před podpisem přečetly, 
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této dohody 
potvrzují svým podpisem.  
Tato dohoda je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž po jednom obdrží dlužník a po dvou 
věřitel. 
 
 
V Litoměřicích dne                                                                   V Litoměřicích dne 
 
 
 
  …………………………………….                                                            ………….…………..……………………………………. 
       Město Litoměřice       Zahrada Čech s.r.o.  
zastoupené místostarostou      zastoupená jednateli 
   Mgr. Karlem Krejzou                                                                               Lukasem Wünschem                                
                                                                                                                 Ing. Petrem Skřivánkem 
     
 
 



pro jednání v ZM, dne:

předkládá odbor:

ÚZ/ORG
původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu -181 500,00 -181 500,00

2 1807/1000 Zahrada Čech s.r.o. - nájemné 2 718 000,00 -181 500,00 2 536 500,00

3

2 718 000,00 -363 000,00 2 355 000,00

ÚZ/ORG
původní změna nový

0,00 0,00 0,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-3 Prominutí nájemného za nemovitosti dle nájemní smlouvy za období 1-3/2021 z důvodu přetrvávající pandemie.

1 O finanční prostředky ve výši 181 500 Kč zvyšujeme  saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

13.1.2021

Mgr. Karel Krejza 

místostarosta

Ing. Iveta Zalabáková

vedoucí odboru

N á z e v
Rozpočet (v Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU V ZM

4.2.2021

ekonomický

1. Tabulka P ř í j m y 
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 4. 2. 2021

Číslo bodu: 10

Název bodu:
Záměr podání žádosti o dotaci do Programu č. 162 52 Regionální
sportovní infrastruktura 2020-2024 na realizaci akce „Atletický
ovál a hřiště – Litoměřice, Havlíčkova 32"

Zodpovídá: Ing. Andrea Křížová
Zpracoval/a/i: Mgr. Karel Krejza
Konzultoval/a (s
kým): Ing. Dana Svobodová

Důvodová zpráva:

Předmětem projektu je rekonstrukce běžecké dráhy atletického oválu, úprava travnatého hřiště
uvnitř oválu a skok daleký v areálu Základní školy Litoměřice, Havlíčkova 32. Součástí projektu bude
rovněž odvodnění plochy drenážemi a oprava části oplocení areálu.

 V prosinci 2020 byla Národní sportovní agenturou vyhlášena výzva č. 12/2020 „Sportovní
infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč“ v rámci programu Programu č. 162 52 Regionální sportovní
infrastruktura 2020-2024, ze které lze na realizaci projektu získat dotaci až do výše 70 % celkových
způsobilých výdajů akce.

 

Předpokládané celkové způsobilé výdaje akce:  9 999 650,- Kč včetně DPH

z toho Město Litoměřice: 2 999 895,- Kč

z toho dotace NSA:  6 999 755,- Kč                  

(POZN.: předpokládáme, že všechny výdaje akce budou způsobilé)

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../1/2021

ZM schvaluje:

 a) záměr podání žádosti o dotaci do Programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura
2020-2024 na realizaci akce „Atletický ovál a hřiště – Litoměřice, Havlíčkova 32",

 b) zajištění spolufinancování akce „Atletický ovál a hřiště – Litoměřice, Havlíčkova 32" z vlastních
rozpočtových prostředků Města Litoměřice ve výši minimálně 30 % způsobilých a všech
nezpůsobilých výdajů akce.
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V Litoměřicích 26.01.2021

Předkládá: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 4. 2. 2021

Číslo bodu: 11

Název bodu:
Záměr podání žádosti o dotaci do Programu č. 162 52 Regionální
sportovní infrastruktura 2020 - 2024 na realizaci akce „Kalich
Arena – výměna mantinelů“

Zodpovídá: Ing. Andrea Křížová
Zpracoval/a/i: Mgr. Karel Krejza
Konzultoval/a (s
kým): Ing. Dana Svobodová

Důvodová zpráva:

Předmětem projektu je náhrada mantinelů lední plochy a příslušenství novými mantinely spolu
s nástavbou ochranných skel. Dále dojde ke kompletnímu překrytí reklam, instalaci bočního ohrazení
a zasklení střídaček pro hráče, kompletního zadního krytí mantinelu i souvisejících prostor v celé
výšce, lavic pro hráče a branky na lední hokej. Stávající mantinely, které jsou součástí stavby
zimního stadionu od roku 2002, již nesplňují bezpečnostní normy a neodpovídají současným trendům
 panujícím v dnešním ledním hokeji.

 

V prosinci 2020 byla Národní sportovní agenturou vyhlášena výzva č. 12/2020 „Sportovní
infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč“ v rámci programu Programu č. 162 52 Regionální sportovní
infrastruktura 2020-2024, ze které lze na realizaci projektu získat dotaci až do výše 70 % celkových
způsobilých výdajů akce.

 

 

Předpokládané celkové způsobilé výdaje akce:  1.656.274,- Kč

z toho Město Litoměřice: 496.883,- Kč

z toho dotace NSA: 1.159.391,- Kč                  

(POZN.: předpokládáme, že všechny výdaje akce budou způsobilé)

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../1/2021

ZM schvaluje:

 a) záměr podání žádosti o dotaci do Programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura
2020-2024 na realizaci akce „Kalich Arena – výměna mantinelů“,

 b) zajištění spolufinancování akce „Kalich Arena – výměna mantinelů“ z vlastních rozpočtových
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prostředků Města Litoměřice ve výši minimálně 30 % způsobilých a všech nezpůsobilých výdajů
akce.

 

V Litoměřicích 26.01.2021

Předkládá: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)



1/2

Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 4. 2. 2021

Číslo bodu: 12

Název bodu: Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků na rok
2021

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

Důvodová zpráva:

V rozpočtu Města Litoměřice na rok 2021 byla schválena částka ve výši 3.600 tis. Kč pro přiznání
dotací na celoroční činnost sportovních spolků v Litoměřicích. V listopadu 2020 byl Městem
Litoměřice vyhlášen dotační Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích
na rok 2021.

Celkem bylo ve stanovené lhůtě přijato do Programu 30 žádostí, z nichž 20 převyšuje požadovanou
částku dotace ve výši 50 tisíc Kč. Tyto žádosti jsou v souladu s § 85 bod c) zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích, ve znění pozdějších předpisů předkládány ZM ke schválení (viz příloha orig. zápisu).

Komise sportu při RM na svém jednání dne 20. 1. 2021 všechny předložené žádosti vyhodnotila v
souladu s platnou Koncepcí rozvoje sportu v Litoměřicích pro období 2018-2023 a v souladu s kritérii
pro hodnocení přijatých žádostí re čl. 6 „Programu“ resp.:

tradice sportovního odvětví ve městě s ohledem na vybudovanou sportovní infrastrukturu
členská základna
nejvyšší hraná soutěž
finanční náročnost sportovního odvětví
atraktivita sportu – divácká návštěvnost
vlastní sportoviště
zajištění vícezdrojového financování spolku

 

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../1/2021

ZM schvaluje
a) předložený návrh komise sportu při RM na přidělení dotací z Programu podpory celoroční činnosti
sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2021 (návrh viz příloha orig. zápisu)
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: Navrh_dotaci_Program_podpory_celorocni_cinnosti_sportovnich_spolku_2021_ZM.pdf
Příloha č. 2: Vzorova_VPS_o_poskytnuti_dotace_na_cinnost_nad_50tis.pdf

V Litoměřicích 26.01.2021
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Předkládá: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)



 Návrh dotací  z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2021_ZM

Spolek IČO Sídlo

Požadovaná 

dotace 2021

Návrh dotace 

2021

1 Atletická přípravka při ZŠ Ladova Litoměřice, z.s. 1282051 Litoměřice, Ladova 413/5 110 000 99 000

2 Beach Club Litoměřice - spolek 4392221 Litoměřice, Pokratická 1850/79 150 000 49 500

3 Cyklistický klub Slavoj Terezín, zapsaný spolek, oddíl bikrosu 43225675 Terezín, Akademická 409 100 000 16 200

4 DMC Revolution, z.s. 26560534 Litoměřice, A. Muchy 415/21 150 000 72 000

5 JC Litokan Litoměřice, z.s. 46768351 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 147 000 58 500

6 Karatedó Steklý, z.s. 66102014 Děčín, 28. října 661/4 240 000 81 000

7 Klub stolního tenisu Kalich Litoměřice, z. s. 1286102 Lovosice, Krátká 985/22 70 000 63 000

8 Občanské sdružení Litoměřická Florbalová Parta LFP  26548755 Litoměřice, Kubínova 438/8 110 000 108 000

9 Plavecký klub Litoměřice, z. s. 26681510 Litoměřice, Daliborova 2078/7 280 000 198 000

10 Potápěčský klub Kraken Litoměřice p.s. 483478 Litoměřice, Horní Rybářská 14 170 000 76 500

11 SK Box Litoměřice, z.s. 2928990 Litoměřice, Na Mýtě 2262 350 000 18 000

12 Slavoj Litoměřice, z.s. 14866170 Litoměřice, Písečný ostrov 1928/1 1 800 000 945 000

13 Sport Judo Litoměřice, z.s. 62768514 Litoměřice, Ladova 413/5 450 000 382 500

14 Table Tennis Club Litoměřice, z.s. 46768050 Litoměřice, Sládkova 852/3 380 000 211 500

15 Taneční škola Funky Dangers z.s. 2290103 Litoměřice, Brožíkova 2127/11 400 000 81 000

16 TAPOS Litoměřice, z.s. 68975392 Litoměřice, Na Vinici 1189/8 250 000 36 000

17 TJ Sokol Litoměřice 41326334 Litoměřice, Osvobození 191/17 120 000 67 500

18 TJ Sokol Pokratice - Litoměřice z.s. 524280 Litoměřice, Pokratická 80/44 440 000 333 000

19 Trampolíny Litoměřice, z.s. 46772782 Litoměřice, Chelčického 1071/2 250 000 161 000

20 Veslařský klub Slavoj Litoměřice, z.s. 1343394 Litoměřice, Střelecký ostrov 1013/3 370 000 342 000

CELKEM 6 337 000 3 399 200
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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/2020 

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. Tato smlouva se uzavírá na základě pravidel pro poskytování dotací z Programu podpory 
celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích pro rok 2021. 
 
2. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace ze strany poskytovatele  
na částečnou úhradu zabezpečení činnosti příjemce pro rok 2021 (platby pronájmů, energie, 
nákup materiálů, sportovního náčiní, výbavy (vyjma dlouhodobého hmotného/nehmotného 
investičního majetku), pořádání turnajů, soutěží vč. nákupu věcných odměn a cen pro 
účastníky, účast na výcvikových táborech, tréninkových srazech, soutěžích vč. souvisejících 
personálních nákladů a ubytování, stravování, startovného, dopravného, cestovného a náklady 
na pohonné hmoty do vozidel, která jsou ve vlastnictví spolku, přepravujících osoby na 
sportovní akce, platby rozhodčím, soutěžně technické záležitosti (hostování a přestup hráčů), 
neinvestiční opravy (havárie), údržba vlastních sportovišť). 

 
Čl. 2 

Výše a způsob poskytnutí dotace 
 

1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů a ve smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. …………. ze dne 4. 2. 2021, 
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poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na rok 2021 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. 2022. 
 

Čl. 3 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
Příjemce dotace prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 
 
1. Příjemce se zavazuje použít dotaci výhradně k úhradě výdajů specifikovaných v Čl. 1 této 
Smlouvy. 
 
2. Příjemce dotace je povinen použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou a právními 
předpisy, zejména se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/19991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
3. Příjemce nesmí převést dotaci na jinou právnickou osobu či fyzickou osobu. 
 
4. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.  
 
5. Příjemce prohlašuje, že nemá žádné 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 
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údajů uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace. 
 
11. Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není 
označován za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud postupuje dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního 
vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových podkladech, předávacích 
protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Města 
Litoměřice souhlasí příjemce dotace se zveřejněním veškerých údajů týkajících se či 
souvisejících s plněním dle této Smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb., 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. 2022.  
 
2. Dotace nebude vyplacena, pokud poskytovatel po uzavření smlouvy zjistí, že příjemce 
dotace má vůči poskytovateli nesplněné finanční závazky po datu splatnosti nebo bylo 
zahájeno insolvenční řízení s osobou příjemce dotace nebo vstup do likvidace. 
 

Čl. 5 
Kontrola čerpání dotace 

 
1. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání dotace a v této souvislosti 
nahlížet do účetnictví příjemce. Příjemce dotace se tímto zavazuje vytvořit podmínky 
k provedení kontroly a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly 
a přijaté závěry kontroly respektovat. 
 
2. Příjemce dotace je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Příjemce dotace je 
tak povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zejména zaměstnancům nebo 
zmocněncům poskytovatele, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů 
veřejné správy a vytvořit uvedeným osobám a orgánům podmínky k provedení kontroly 
předmětu plnění této smlouvy a poskytnout jim součinnost.   

 
   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:  
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• písemné Dohody obou smluvních stran.  

Při ukončení Smlouvy Dohodou je příjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním převodem 
na účet poskytovatele dotace poskytnutou část dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení Dohody podepsané oběma 
smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

• písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  

 
Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení 
dotace. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího 
udělení.  
 
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, 
v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy však 
nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.  
 
3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce dotace stanovených touto Smlouvou 
nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména pokud:  
 
a) příjemce dotace použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě,   
b) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření 
této Smlouvy, 
c) příjemce dotace je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona  
č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,   
d) příjemce dotace změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro 
danou oblast podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,  
e) pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, 
provedení kontroly čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení příslušných 
účetních knih, příjmových a výdajových dokladů, jakož i další neposkytnutí potřebné 
součinnosti k provedení kontroly, 
f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace v termínu stanoveném touto 
Smlouvou, 
g) příjemce dotace neinformuje veřejnost o tom, že aktivity v rámci své činnosti realizuje za 
finanční spoluúčasti Města Litoměřice,  
h) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci). 
 
4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace 
nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení dotace, se 
příjemce dotace zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na 
účet poskytovatele dotace uvedený v záhlaví této Smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 15 dnů od doručení výpovědi. 
 
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. 
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7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s poskytnutou 
dotací po dobu 10 let od ukončení čerpání dotace způsobem, který je v souladu s platnými 
právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1. 1. roku následujícího po roce, na 
který byla dotace poskytnuta.  

Čl. 7 
Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

 
1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné použití 
nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace. 
 
2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost stanovená 
právními předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto Smlouvou. Za 
neoprávněné použití dotace se považuje porušení povinnosti příjemce dotace, ke kterému 
došlo před i po připsání peněžních prostředků na účet příjemce dotace a neprokáže-li příjemce 
dotace, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků ve 
stanoveném termínu.  
 
4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 
rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  
 
5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve lhůtě 
1 měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost stanovenou 
právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byla dotace poskytnuta, nedodržel účel 
dotace nebo podmínky této Smlouvy, za kterých byla dotace poskytnuta, u nichž nelze vyzvat 
k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace vrátil dotaci nebo její část, 
platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 
6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v jím 
stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce dotace porušil méně 
závažnou podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace stanovil, že její nesplnění bude 
postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková částka dotace a jejíž povaha umožňuje 
nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace provedl opatření k nápravě, platí, 
že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 
7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení povinnosti 
stanovené v Čl. 3 odst. 7. této Smlouvy. Za porušení těchto povinností se stanoví odvod ve 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. 
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Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

 
1.Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně 
závaznými předpisy.  
 
2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží poskytovatel 
dotace a příjemce dotace. 
 
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem jejich pravé 
a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
 
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních 
stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Zastupitelstva města Litoměřice. 
 
5. Rada města Litoměřice schválila usnesením č. 557/22/2020 ze dne 16. 11. 2020 v souladu 
s Příkazem starosty města a tajemníka MěÚ č. 7/2020 o symbolech města Litoměřice užívání 
znaku a loga města Litoměřice při všech formách propagace projektů a celoročních činností 
subjektů, které jsou podpořeny dotacemi z rozpočtu města Litoměřice.  
 
6. Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb.,  
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž 
uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání.  
 
7. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání 
splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu zveřejní v ISRS. 
 
8. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle zákona  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se zveřejněním 
této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se 
neuveřejňují.  
 
9. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského 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                                       
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 4. 2. 2021
Číslo bodu: 13
Název bodu: Vznik nové ulice "Technická"
Zodpovídá: Ing. arch. Dominik Miko
Zpracoval/a/i: Ing. arch. Dominik Miko
Soulad s rozpočtem města: Nemá dopad do rozpočtu města

Důvodová zpráva:

Dne 7.12.2020 přijala Komise územního rozvoje a městských památek usnesení, jímž navrhuje
zřízení nové ulice s názvem "Technická". Ulice bude umístěna na pozemku p. č. 5251/71 v
katastrálním území Litoměřice, a to od křižovatky s ulicí Kamýcká k vjezdové bráně do nového areálu
Technických služeb města Litoměřice, Na Kocandě 22, 412 73 Litoměřice.

Usnesením č. 16/1/2021 ze dne 11.1.2021 RM doporučuje ZM schválit zřízení nové ulice s názvem
"Technická", umístěné na pozemku p. č. 5251/71 v katastrálním území Litoměřice.

Vznik nové ulice je v souladu s vydanou územní studií veřejného prostranství lokalita 51 - POD
RADOBÝLEM LITOMĚŘICE. Územní studie uvažuje v předmětném území novou neprůjezdnou
obslužnou komunikaci.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../1/2021

ZM schvaluje zřízení nové ulice s názvem "Technická", umístěné na pozemku p. č. 5251/71 v
katastrálním území Litoměřice.

Příloha č. 1: Usneseni_z_jednani_Rady_mesta_Litomerice.pdf
Příloha č. 2: Zapis_z_komise_UR_a_MP_prosinec_2020.pdf
Příloha č. 3:
UZEMNI_STUDIE_VEREJNEHO_PROSTRANSTVI_LOKALITA_51_POD_RADOBYLEM_LITOMERICE.p
df
Příloha č. 4: Technicka_ulice_zakres_do_KN.pdf

V Litoměřicích 26.01.2021

Předkládá: PhDr. Filip Hrbek (radní)



 

 
 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Komise územního rozvoje a 
městských památek 
 

 
Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice 
__________________________________________________________________ 
 
konaného 07. 12. 2020 od 15:00 v kanceláři Ing. Venuše Brunclíkové, MBA, Městský úřad 
Litoměřice, odbor územního rozvoje 
 

Přítomni: 
PhDr. Filip Hrbek, předseda komise  
Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc, městský architekt 
Ing. Venuše Brunclíková, MBA, vedoucí odboru územního rozvoje 
PaedDr. Zdeněk Dušek (KSČM) 
Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče 
Ing. Michal Kříž, pracovník odboru rozvoje města 
Petra Černá, host 
Ing. arch. Dominik Miko, vedoucí odboru stavební úřad, sekretář komise 
 
Omluveni: 
Alois Kubišta, (KDU-ČSL) 
Ing. Vladimír Matys (ANO 2011) 
 
Nepřítomni: 
Ing. arch. Jakub Pleyer, (Severočeši Litoměřice) 
Alexandr Koráb (ODS) 
Jiří Rotter (Zelení a Piráti) 
 
Program: 
Součástí doplněného programu budou tyto body: 
1) Zahájení jednání a schválení programu 
2) Žádost o dotaci - Program podpory reklamy a označování provozoven na území MPR 
Litoměřice 
3) Informace k PAVE 
4) Rekapitulace akcí dokončených do XI/2020 
5) Přehled připravovaných akcí na 2021 
6) Skate Park 
7) Informace z jednání s novou ředitelkou SGVÚ 
8) Informace k proběhlému hlasování per rollam ve věci Anketního dotazníku regenerace MPR 
9) Různé, závěr 
 

Projednáno: 
1) Předseda komise PhDr. Filip Hrbek přivítal členy komise a zahájil její jednání. Členové 
komise schválili navržený program. 

2) Ing. Andrea Křížová představila žádost o dotaci – Marie Mazancová, provozovna Cotton, ul. 
Dlouhá – Program podpory reklamy a označování provozoven na území MPR Litoměřice. 
Komise doporučila upravit návrh zmenšením vývěsní desky s nápisem COTTON dle 
architektonického řešení průčelí budovy – respektování vodorovných drážek fasády. Takto 
upravený návrh k žádosti o dotaci komise doporučuje RM schválit. 



 

 
 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Komise územního rozvoje a 
městských památek 
 

3) Předseda komise PhDr. Filip Hrbek informoval o zrušení prodeje objektu PAVE, s tím, že 
vítěz dražby vzal svoji nabídku zpět. V současné době je aktuální jednání o výměně pozemků 
včetně objektu PAVE za pozemky umístěné v Kasárnách pod Radobýlem v místech, které dle 
platného územního plánu města Litoměřice umožňují výstavbu sportovních ploch. 

4) Ing. Venuše Brunclíková, MBA zrekapitulovala ukončené akce ke dni konání komise. 
V uplynulém roce bylo provedeno toto: nové chodníky u ulicích Sadová, Dubová (propoj mezi 
ul. Sadová a Višňová), Plešivecká, Seifertova, Heydukova, chodník na Mostnou horu a 
komunikace Neumannova, Bójská, Dvořákova a Nerudova. Byla zrealizována stavba 
Českolipská – přechod pro chodce. Dále byla dokončena stavba administrativní budovy 
Kasárna pod Radobýlem, kterou užívají Technické služby města Litoměřice. Byla zahájena i 
oprava objektu na pozemku p. č. 5251/19 k.ú. Litoměřice v areálu – dílny a provozní prostory 
pro potřeby TSM. 

V souvislosti s novou budovou Technických služeb komise odsouhlasila vznik nové ulice s 
názvem "Technická". Ulice bude umístěna na pozemku p. č. 5251/71 v katastrálním území 
Litoměřice, a to od křižovatky s ulicí Kamýcká k vjezdové bráně do nového areálu Technických 
služeb města Litoměřice. Vznik nové ulice je v souladu s vydanou územní studií veřejného 
prostranství lokalita 51 - POD RADOBÝLEM LITOMĚŘICE. Územní studie uvažuje v 
předmětném území novou neprůjezdnou obslužnou komunikaci. 

5) Ing. Venuše Brunclíková, MBA seznámila komisi s přehledem akcí připravovaných na rok 
2021. Vzniknout by měl nový sběrný dvůr v současném areálu Technických služeb v ulici Na 
Kocandě. Současný sběrný dvůr umístěný v ulici Nerudova je na maximu své kapacity a odbor 
životního prostředí deklaruje potřebu vybudovat druhý dvůr. 
Předseda komise PhDr. Filip Hrbek informoval o plánovaných akcích Správy železnic s.p., a to 
rekonstrukce trati Lovosice – Česká Lípa a s tím spojenou rekonstrukci zastávky Žalhostice. 
Dále by měla proběhnout rekonstrukce nádražní budovy a zastávky Litoměřice město. 

6) Ing. Venuše Brunclíková, MBA informovala komisi, že skate park umístěný pod Tyršovým 
mostem je v současné době uzavřený z důvodu nevyhovujících a zdraví ohrožujících herních 
prvků. Tyto ocelové herní prvky budou nahrazeny herními prvky betonovými. 

7) Předseda komise PhDr. Filip Hrbek informoval o jednání s novou ředitelkou Severočeské 
galerie výtvarného umění (SGVÚ). Z jednání vyplynulo, že Galerie opustí stávající pronájem 
objektu Gotického dvojčete. Galerie plánuje rozšíření svých expozic o venkovní expozice 
umístěné na Parkánech José Rizala, s podmínkou architektonické studie expozice a veřejné 
přístupnosti. 

8) Ve dnech 9. - 13.11 2020 proběhlo hlasování per rollam ve věci Anketního dotazníku 
regenerace MPR. Anketní dotazník byl členy komise schválen. 

9) Závěrem komisi seznámili PhDr. Filip Hrbek a Ing. Venuše Brunclíková, MBA 
s vypracovanými studentskými pracemi na revitalizaci prostoru u Gotického dvojčete, prostoru 
Vojtěšského náměstí a se studií od docenta Mužíka na úpravu ploch v ulici Vodní cvičiště na 
parkování a zelené plochy. Ing. Michal Kříž informoval o vývoji staveb nazvaných „Městečko 
uvnitř staré zástavby“ v ulicích Jarošova a Dómská, které byli projednávány na komisi konané 
dne 2.12.2019. 

 
 
 



 

 
 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
Komise územního rozvoje a 
městských památek 
 

 
 
Konec jednání: 17:30 hod. 
 
Příloha: Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2021 
 
 
Dne 07. 12. 2020     Zapsal: Ing. arch. Dominik Miko 
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USNESENÍ 

z 1. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 11. 1. 2021  

od 13:00 hodin v zasedací místnosti 

  
 

1/1/2021  

Schválení uzavření dodatku č. 1 - REKLAMA STOFI.CZ, s.r.o. 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 o přenechání částí sloupů veřejného osvětlení do nájmu 
za účelem zřízení reklamní plochy se spol. REKLAMA STOFI.CZ, s.r.o., se sídlem 
Přemyslovců 617/8, Ústí nad Labem, IČO: 287 38 845 (viz příloha orig. zápisu). 

  

2/1/2021  

VZ/001/2020 s názvem „Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykovy ZŠ“ 
– schválení uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky 
„Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykovy ZŠ“ uzavřené s dodavatelem 
HARTEX CZ s.r.o., se sídlem Českolipská 325/20, 412 01 Litoměřice, IČO: 25048902 (viz 
příloha orig. zápisu). 
  

3/1/2021  
Schválení uzavření kupní smlouvy na dodávky zvěřiny na rok 2021 – CITUS s.r.o. 

RM schvaluje uzavření kupní smlouvy o dodávkách zvěřiny z černé a spárkaté zvěře s 
firmou CITUS s.r.o., k Výtopně 1/2140, 412 01 Litoměřice, IČO: 61538311 na období od 
01.01.2021 do 31.12.2021 (viz příloha orig.zápisu). 
  

4/1/2021  
Schválení uzavření dvou rámcových smluv na rok 2021 – SVOBA s.r.o. 

RM schvaluje uzavření dvou rámcových smluv, tj. Rámcové smlouvy o dodávce zboží a 
služeb na rok 2021 a Rámcové smlouvy o pronájmu strojů a nářadí na rok 2021 s firmou 
SVOBA s.r.o., Žernosecká 2226, 412 01 Litoměřice, IČO: 272 65 382 (viz příloha 
orig.zápisu). 
  

5/1/2021  

Schválení uzavření Smlouvy o vzájemné součinnosti při uzavírání kupních smluv na rok 
2021 - SVOL 

RM schvaluje uzavření Smlouvy o vzájemné součinnosti při uzavírání kupních smluv na 
dodávky dříví na rok 2021 se Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, K Silu 
1980, 393 01 Pelhřimov, IČO: 45035652 (viz příloha orig. zápisu). 

 

  



  2/5 

6/1/2021  
Schválení dokumentu - Systém náležité péče o les na rok 2021 

RM schvaluje „Systém náležité péče“ hospodářského subjektu Město Litoměřice uvádějící 
poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené v lesích hospodářského subjektu s účinností od 
01.01.2021 (viz příloha orig. zápisu). 
  

7/1/2021  

Záměr pronájmu pozemku parc. č. 5501 v k.ú. Litoměřice 

RM schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 5501, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
20 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění 
stavby garáže ve vlastnictví jiné osoby (LV 11260). 
  

8/1/2021  

Schválení uzavírání kupních smluv na dodávky dříví v roce 2021 se společností 
WOOD&PAPER a.s. 

RM schvaluje uzavírání kupních smluv na dodávky dříví pro rok 2021 s kupujícím - 
společností WOOD & PAPER a.s., Hlína 138, 664 91 Ivančice, IČO: 26229854, v celkovém 
objemu cca 2000 m3 za cenu cca 1.000 tis. Kč. 
  

9/1/2021  

Schválení uzavření kupní smlouvy na dodávky dříví v roce 2021 se společností Hradecká 
lesní a dřevařská společnost a.s. 

RM schvaluje uzavření kupní smlouvy na dodávky dříví pro rok 2021 s kupujícím – Hradecká 
lesní a dřevařská společnost a.s., Malé náměstí 111/4, 500 03 Hradec Králové, IČO: 
60913827, v celkovém objemu cca 240 m3 za cenu cca 280 tis. Kč. 
  

10/1/2021  

Zřízení služebnosti umístění elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 
4011/1, 4011/8, 4071/1 v k.ú. Litoměřice 

RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav 
elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 4011/1, 4011/8, 4071/1v k.ú. 
Litoměřice, dle GP 4865-117/2020 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., 
Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 5.857 Kč + 
21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. 
  

11/1/2021  

Schválení odložení splatnosti nájemného včetně záloh na služby za pronájem prostoru v 
budově č. p. 292 v ulici Krajská a za pronájem prostoru v budově č.p. 47 v ulici Velká Krajská 
v Litoměřicích 

RM schvaluje spolku Klub ochotníků a přátel loutkového divadla - spolek, se sídlem Krajská 
292/5, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice, IČO: 68974558, odložení splatnosti nájemného 
včetně záloh na služby, hrazených za pronájem prostoru v budově č. p. 292 v ulici Krajská a 
za pronájem prostoru v budově č.p. 47 v ulici Velká Krajská v Litoměřicích. Splatnost 
nájemného včetně záloh na služby se odkládá na dobu do 30.06.2021. 
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12/1/2021  

Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na 
pozemku parc. č. 5251/31 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích 

RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., 
stojící na pozemku parc. č. 5251/31 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Pod Radobýlem v 
Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu). 
  

13/1/2021  
Schválení uzavření Dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení 

RM schvaluje uzavření Dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení s JUDr. Mariannou 
Svobodovou, Duška & Svobodová, advokátní kancelář, IČO: 66256658, se sídlem Václavská 
12, 120 00 Praha 2 (viz příloha orig. zápisu). 
  

14/1/2021  

Schválení Nařízení RM č. 1/2021, kterým se mění Nařízení RM č. 1/2020 o placeném stání 
silničních vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem 
organizování dopravy 

RM schvaluje Nařízení Rady města Litoměřice č. 1/2021, kterým se mění a doplňuje 
Nařízení Rady města Litoměřice č. 1/2020 o placeném stání silničních vozidel na 
vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy, s 
účinností od 01.02.2021 (viz. příloha orig. zápisu). 
  

15/1/2021  

Veřejnosprávní kontrola PO TSM Litoměřice 

RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u organizace Technické 
služby města Litoměřice, příspěvková organizace, Kamýcká 2335, 412 01 Litoměřice, IČO: 
000 801 28 (viz příloha orig. zápisu). 

  

16/1/2021  

Vznik nové ulice "Technická" 

RM doporučuje ZM schválit zřízení nové ulice s názvem "Technická", umístěné na pozemku 
p. č. 5251/71 v katastrálním území Litoměřice.  
  

17/1/2021  

Město Bohušovice nad Ohří, městys Brozany nad Ohří, obce Hlinná, Kamýk, Křešice, 
Michalovice, Ploskovice a Třebušín - Dodatky k Veřejnoprávním smlouvám o zabezpečení 
provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí 

RM schvaluje 

a) uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě s Městem Bohušovice nad Ohří, dle 
kterého bude Město Litoměřice, jakožto obec s rozšířenou působností, prostřednictvím svých 
orgánů vykonávat namísto orgánů uvedených obcí v jejich správním obvodu výkon 
přenesené působnosti v rozsahu podle ustanovení § 42 až 44 zákona č. 111/2009 Sb., o 
základních registrech, tedy bude provádět vkládání dat – zápis údajů do informačního 
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systému územní identifikace adres a nemovitostí – RÚIAN do konce roku 2025 (dodatek č. 1 
viz příloha orig. zápisu). 

b) uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě s Městysem Brozany nad Ohří, dle 
kterého bude Město Litoměřice, jakožto obec s rozšířenou působností, prostřednictvím svých 
orgánů vykonávat namísto orgánů uvedených obcí v jejich správním obvodu výkon 
přenesené působnosti v rozsahu podle ustanovení § 42 až 44 zákona č. 111/2009 Sb., o 
základních registrech, tedy bude provádět vkládání dat – zápis údajů do informačního 
systému územní identifikace adres a nemovitostí – RÚIAN do konce roku 2025 (dodatek č. 1 
viz příloha orig. zápisu). 

c) uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě s Obcí Hlinná, dle kterého bude Město 
Litoměřice, jakožto obec s rozšířenou působností, prostřednictvím svých orgánů vykonávat 
namísto orgánů uvedených obcí v jejich správním obvodu výkon přenesené působnosti v 
rozsahu podle ustanovení § 42 až 44 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, tedy 
bude provádět vkládání dat – zápis údajů do informačního systému územní identifikace 
adres a nemovitostí – RÚIAN do konce roku 2025 (dodatek č. 1 viz příloha orig. zápisu). 

d) uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě s Obcí Kamýk, dle kterého bude Město 
Litoměřice, jakožto obec s rozšířenou působností, prostřednictvím svých orgánů vykonávat 
namísto orgánů uvedených obcí v jejich správním obvodu výkon přenesené působnosti v 
rozsahu podle ustanovení § 42 až 44 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, tedy 
bude provádět vkládání dat – zápis údajů do informačního systému územní identifikace 
adres a nemovitostí – RÚIAN do konce roku 2025 (dodatek č. 1 viz příloha orig. zápisu). 

e) uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě s Obcí Křešice, dle kterého bude Město 
Litoměřice, jakožto obec s rozšířenou působností, prostřednictvím svých orgánů vykonávat 
namísto orgánů uvedených obcí v jejich správním obvodu výkon přenesené působnosti v 
rozsahu podle ustanovení § 42 až 44 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, tedy 
bude provádět vkládání dat – zápis údajů do informačního systému územní identifikace 
adres a nemovitostí – RÚIAN do konce roku 2025 (dodatek č. 1 viz příloha orig. zápisu). 

f) uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě s Obcí Michalovice, dle kterého bude 
Město Litoměřice, jakožto obec s rozšířenou působností, prostřednictvím svých orgánů 
vykonávat namísto orgánů uvedených obcí v jejich správním obvodu výkon přenesené 
působnosti v rozsahu podle ustanovení § 42 až 44 zákona č. 111/2009 Sb., o základních 
registrech, tedy bude provádět vkládání dat – zápis údajů do informačního systému územní 
identifikace adres a nemovitostí – RÚIAN do konce roku 2025 (dodatek č. 1 viz příloha orig. 
zápisu). 

g) uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě s Obcí Ploskovice, dle kterého bude 
Město Litoměřice, jakožto obec s rozšířenou působností, prostřednictvím svých orgánů 
vykonávat namísto orgánů uvedených obcí v jejich správním obvodu výkon přenesené 
působnosti v rozsahu podle ustanovení § 42 až 44 zákona č. 111/2009 Sb., o základních 
registrech, tedy bude provádět vkládání dat – zápis údajů do informačního systému územní 
identifikace adres a nemovitostí – RÚIAN do konce roku 2025 (dodatek č. 1 viz příloha orig. 
zápisu). 

h) uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě s Obcí Třebušín, dle kterého bude Město 
Litoměřice, jakožto obec s rozšířenou působností, prostřednictvím svých orgánů vykonávat 
namísto orgánů uvedených obcí v jejich správním obvodu výkon přenesené působnosti v 
rozsahu podle ustanovení § 42 až 44 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, tedy 
bude provádět vkládání dat – zápis údajů do informačního systému územní identifikace 
adres a nemovitostí – RÚIAN do konce roku 2025 (dodatek č. 1 viz příloha orig. zápisu). 
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18/1/2021  
Odvolání ředitelky příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích  

a) RM odvolává Ing. Věru Kmoníčkovou z funkce ředitelky příspěvkové organizace Městská 
kulturní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 
44557141. 

b) RM ukládá Ing. Věře Kmoníčkové předat pravomoci související s výkonem funkce 
ředitelky příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích 2. místostarostovi 
města Lukasi Wünschovi nejpozději do 13.01.2021. 

c) RM pověřuje 1. místostarostu Mgr. Karla Krejzu, aby v zastoupení Rady města Litoměřice 
při výkonu působnosti zřizovatele podepsal odvolání ředitelky příspěvkové organizace 
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 
44557141 (odvolání viz příloha orig. zápisu). 

d) RM pověřuje 2. místostarostu Lukase Wünsche řízením příspěvkové organizace Městská 
kulturní zařízení v Litoměřicích od účinnosti odvolání Ing. Věry Kmoníčkové do jmenování 
nové ředitelky/nového ředitele. 

e) RM ukládá odboru školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ Litoměřice připravit 
podklady pro vypsání výběrového řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele příspěvkové 
organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích. 

  

  

 

Mgr. Ladislav Chlupáč 
starosta města 

 
 
 
 
 

Mgr. Karel Krejza 
1.místostarosta města 

 
 

 

Vyhotoveno dne 13.12.2021 
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 4. 2. 2021

Číslo bodu: 14

Název bodu: Vydání změnové vyhlášky, kterou se upraví pravidla pro pohyb
psů na veřejném prostranství

Zodpovídá: Mgr. Petr Panaš
Zpracoval/a/i: Eva Šimková
Převzal/a/i od: Mgr. Petr Panaš

Důvodová zpráva:
Vyhlášky jsou závazné normy, které ukládají povinnosti na území města a jejich nedodržování je
vynucováno sankcí. To se však neděje při povinnosti, kdy pes musí být veden na vodítku o maximální
délce 1,5 metru tak, aby při míjení jiných osob a vedených psů byl pes veden u nohy doprovázející
osoby a nemohl se s nimi dostat do kontaktu. Alespoň v roce 2019 (jak jsem dohledal ve
zveřejněných podaných informacích – předmětnou odpověď přikládám) nebylo porušení této
povinnosti vůbec řešeno jako přestupek, naopak jiná ustanovení vyhlášky ano. Což je podle mého
zcela správně, protože je nesmyslné sankcionovat držitele psa, který ho má na vodítku, aby byl
omezen jeho volný pohyb, ale na vodítku delším, aby měl pes alespoň trochu volný pohyb, přičemž
nikoho neohrožuje. V jiných městech se takováto omezení nevyskytují a nepovažuji ho za potřebné.
Což i samotní litoměřičtí strážníci, které porušení nekvalifikují jako přestupkové jednání. Vždy se
vyskytnou nějaké excesy, ale kvůli těmto jednotlivostem nelze omezovat striktně všechny ostatní.
Považuji toto zakazující ustanovení v praxi za naprosto zbytečné, a proto navrhuji jeho vyjmutí
z vyhlášky.

Stejně tak mě přijde zbytečně omezující, aby pes, který musí být na vodítku, nemohl vybočit z cesty
v parku Václava Havla. Opět se jedná o zcela zbytečnou restrikci, která je nesystémově směřována
pouze do této lokality.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../1/2021

ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2018,
kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné
pobíhání psů.       

Příloha č. 1: zverejneni_informace_k_vyhlasce_Pohyb_psu.pdf
Příloha č. 2: OZV_volny_pohyb_psu.pdf

V Litoměřicích 26.01.2021

Předkládá: Mgr. Petr Panaš (zastupitel)



 

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mírové náměstí 15/7, Litoměřice     PSČ 412 01 

Kancelář starosty a tajemníka 

  
Vaše značka:   

Ze dne: 27.03.2019  

 

 

č. j.: MULTM/0021794/19/KST/ECh   

Sp. zn.:    

    

Vyřizuje: Bc. Martina Skoková   

Telefon: +420 416 916 206   

Fax: +420 416 916 211   

E-mail: martina.skokova@litomerice.cz 

 

 

Litoměřice 05.04.2019 

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ze dne 27.03.2019 

Vážený pane, 

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), doručené na Městský 

úřad Litoměřice dne 27.3.2019, Vám sdělujeme: 

 

Požadované informace: 

l) Žádám o informaci, kolik je Městem Litoměřice evidováno přestupků pro porušení Vyhlášky 

č. 2/2018 - kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují 

prostory pro volné pobíhání psů. 

2) Kolik z těchto přestupků je za porušení povinnosti: Pes musí být veden na vodítku 

o maximální délce 1,5 metru tak, aby při míjení jiných osob a vedených psů byl pes veden u nohy 

doprovázející osoby a nemohl se s nimi dostat do kontaktu. 

3) Jak jsou přestupky za porušení Vyhlášky č. 2/2018 řešeny, t.j. kolik bylo vyřízeno 

napomenutím (domluvou), kolik uložením blokové pokuty a kolik bylo postoupeno k projednání 

přestupkové komisi. 

4) Dále žádám o poskytnutí informace, zda u některého z pachatelů přestupku byla 

zaznamenána recidiva. Pokud ano, jestli se jednalo o porušení vyhlášky v textaci bodu 2 nebo 

kolik pro porušení některého jiného ustanovení této vyhlášky. 

 

Poskytnuté informace: 

1) Městský úřad Litoměřice a Městská policie Litoměřice evidují 63 přestupků v roce 2018 

a 9 přestupků v roce 2019, pro porušení uvedené vyhlášky. 

2) 0 přestupků. Porušení této povinnosti řeší Městská policie Litoměřice domluvou (nikoli 

napomenutím) a vysvětlením občanovi, proč bylo toto ustanovení vyhlášky přijato. 

3) Žádný přestupek nebyl vyřízen napomenutím, v příkazním řízením (dříve blokové) bylo 

uloženo 61 pokut v roce 2018 a 9 v roce 2019. Přestupkové komisi nebyl postoupen žádný 

mailto:martina.skokova@litomerice.cz


přestupek, neboť jí projednávání těchto přestupků nepřísluší, 2 přestupky řešil odbor 

životního prostředí MěÚ Litoměřice na základě zmocnění v zákoně na ochranu zvířat proti 

týrání. V roce 2019 nebyl městskou policí postoupen žádný přestupek. 

4) Jedna osoba spáchala přestupek porušení předmětné vyhlášky opakovaně. Nejednalo se 

o porušení vyhlášky uvedené v bodu 2). 

 

S pozdravem 

 Bc. Martina Skoková 

 vedoucí odboru Kancelář starosty a tajemníka  

 MěÚ Litoměřice 



 
 

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E 
 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, 

 
kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se upravují pravidla pro 

pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů 
 

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 4. února 2021 usneslo vydat 

na základě  ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve 

znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. a), c) a 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 

Změna vyhlášky 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném 

prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů, se mění takto: 

 

I. V Článku 1 - Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství, se ruší bez náhrady písm. a) 

„pes musí být veden na vodítku o maximální délce 1,5 metru tak, aby při míjení jiných osob a 

vedených psů byl pes veden u nohy doprovázející osoby a nemohl se s nimi dostat do kontaktu.“ 

 

II. V Článku 3 - Zákaz vstupu se psy, se ruší bez náhrady odst. 2) „Z důvodu ochrany vzhledu 

vybrané veřejné zeleně v parcích se zakazuje vstup se psy do celého veřejně přístupného areálu 

parku „Václava Havla“ (s výjimkou místních komunikací a veřejně přístupných účelových 

komunikací).“ 

 

Článek 2 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.3.2021. 

 

 

 

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

Mgr. Karel Krejza 

1. místostarosta 

Mgr. Ladislav Chlupáč 

starosta 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  ............... 2021 

 

Sejmuto z úřední desky dne:  ............... 2021 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Litom%C4%9B%C5%99ice_CoA_CZ.svg
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 4. 2. 2021

Číslo bodu: 15

Název bodu: Schválení Zřizovací listiny SMART CITY Litoměřice, organizační
složky zřízené Městem Litoměřice

Zodpovídá: Monika Čapková
Zpracoval/a/i: Adriana Frková

Důvodová zpráva:

Odůvodnění:  

Zastupitelstvo města Litoměřice dne 21. 6. 2018 schválilo vznik organizační složky města SMART
CITY Litoměřice s účinností od 1. 9. 2018. Hlavním účel a předmět činnosti organizační složky
spočívá v metodické a koncepční činnosti, jejímž cílem je poskytovat analytické podklady a podporu
pro rozhodování vedení města na strategické a koncepční úrovni, jakož i v klíčových provozně-
technických oblastech. Mezi hlavní oblasti činnosti organizační složky patří udržitelná energetika,
čistá mobilita a související práce s veřejností, či jinými cílovými skupinami.  

 

Z důvodu změny sídla a působnosti organizační složky je nezbytné schválit novou zřizovací listinu
(zřizovací listina viz příloha návrhu).

 

Dopad do rozpočtu města:

Nemá dopad do rozpočtu města.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../1/2021

ZM schvaluje Zřizovací listinu SMART CITY Litoměřice, organizační složky zřízené Městem
Litoměřice s účinností od 4. 2. 2021 (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: Zrizovaci_listina_Smart_city_Litomerice_DEF.pdf

V Litoměřicích 26.01.2021

Předkládá: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)
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Zřizovací listina 
SMART CITY Litoměřice,  

organizační složky zřízené Městem Litoměřice 
___________________________________________________________________ 

 
Město Litoměřice v rámci samostatné působnosti na základě § 35a odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. 

d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 24 až § 

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

předpisů, vydává zřizovací listinu organizační složky SMART CITY Litoměřice. 

 

 

Čl. 1 

Zřizovatel 

 

Název:              Město Litoměřice 

Sídlo:   Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 

IČO:   00263958 

Zastoupené:  Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou 

Okres:                         Litoměřice 

(dále jen „zřizovatel“) 

 

Čl. 2 

Organizační složka  

 

Název:              SMART CITY Litoměřice 

Sídlo:   Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice  

Právní forma:             organizační složka územního samosprávného celku 

(dále jen „organizační složka“) 

 

 

Čl. 3 

Vymezení účelu a předmětu činnosti organizační složky 

 

Hlavním účel a předmět činnosti organizační složky spočívá v metodické a koncepční činnosti, 

jejímž cílem je poskytovat analytické podklady a podporu pro rozhodování vedení města na 

strategické a koncepční úrovni, jakož i v klíčových provozně-technických oblastech. Mezi 

hlavní oblasti činnosti organizační složky patří udržitelná energetika, čistá mobilita 

a související práce s veřejností, či jinými cílovými skupinami.    

 

Hlavní činnosti organizační složky lze pro přehlednost rozdělit do následujících oblastí:  

 

A – Metodická, koncepční a konzultační činnost  

1. Metodická koordinace rozvojových aktivit města Litoměřice – zajištění synergií a 

zvyšování efektivity rozvíjených aktivit a omezování duplicit.  

2. Návrhy konkrétních opatření ve svěřených oblastech.  

3. Sdílení a předávání dobré praxe z akademické sféry a zahraničí. 

4. Zastupování v projektových a řídících výborech strategických a mezinárodních projektů. 
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B – Udržitelná energetika – energetický management  

1. Energetický management (EM) města a jeho příspěvkových organizací včetně II. fáze 

EM s vazbou na domácnosti a firmy, pravidelné vyhodnocování spotřeby energie  

v budovách a zařízeních v majetku města. 

2. Geotermální projekt a související aktivity. 

3. Návrh opatření, konzultace a metodická pomoc v rámci snížení spotřeby energie  

a stabilizaci provozních výdajů budov a zařízení města, posuzování oprav, návrhů 

investic z hlediska spotřeby energie a provozní náročnosti. 

4. Koordinace aktualizace, monitoringu a vyhodnocování Energetického plánu města, 

příprava a vyhodnocování Akčního plánu udržitelné energetiky a ochrany klimatu.  

5. Výběr dodavatelů a organizace výběrových řízení na dodávku elektřiny a plynu pro 

město a jeho příspěvkové organizace.  

6. Koordinace činnosti v rámci národních i mezinárodních iniciativ na poli udržitelné 

energetiky (Energy Cities, Pakt starostů a primátorů, Sdružení energetických manažerů 

měst a obcí, Výbor pro udržitelnou energetiku Rady vlády pro udržitelný rozvoj ad.). 

 

C – Čistá mobilita 

1. Koncepční činnost v oblasti dopravy - Plán udržitelné městské mobility (PUMM)  

a jeho implementace. 

2. Ekonomické vyhodnocování přípravy a zavádění opatření a analýza dat a vyhodnocování 

indikátorů v oblasti mobility. 

3. Prezentace výstupů v oblasti mobility v ČR i zahraničí a sdílení zkušeností města 

Litoměřice s PUMM a přechodem k udržitelné mobilitě. 

4. Organizace vzdělávacích a osvětových akcí v oblasti mobility. 

5. Koordinace členství města Litoměřice v mezinárodních organizacích (CIVINET, 

CIVITAS apod.) a aktivní zapojování města do jejich činnosti. 

 

D – Sdílení dobré praxe, mezinárodní spolupráce 

1. Příprava a realizace národních a mezinárodních projektů spadajících do konceptu „smart 

city“. 

2. Prezentace aktivit města na domácích i mezinárodních akcích (semináře, konference 

apod.) v rámci svěřené působnosti. 

3. Monitoring místních indikátorů a mezinárodních indikátorů udržitelného rozvoje 

v rámci svěřené působnosti. 

4. Asistence při zapojování města do mezinárodních projektů mimo oblasti hlavních 

činností organizační složky. 

 

Čl. 4 

Jednání za organizační složku 

 

(1) Za organizační složku je oprávněn jednat vedoucí organizační složky.   

 

(2) Vedoucí organizační složky je jmenován a odvoláván Radou města Litoměřice; jmenování 

i odvolání musí mít písemnou formu. 
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(3) Organizační složka je v působnosti 1. místostarosty  města.  

 

(4) Vedoucí organizační složky i další pracovníci zařazení k výkonu práce do organizační 

složky jsou zaměstnanci města Litoměřice. 

 

(5) Vedoucí organizační složky podepisuje za organizační složku tak, že k názvu organizační 

složky připojí svůj vlastnoruční podpis, popř. elektronický podpis.  

 

 

Čl. 5 

Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele svěřeného organizační složce 

 

(1) Organizační složka nemá právní subjektivitu a nemůže tedy vlastnit žádný majetek; má 

vymezen a svěřen do užívání majetek zřizovatele, zejména vybavení jemu určených kanceláří 

a dalších prostor. Inventurní soupis tohoto majetku bude předán protokolem podepsaným 

vedoucí odboru ekonomického MěÚ a vedoucím organizační složky.   

 

(2) Organizační složka nemá od zřizovatele svěřený žádný nemovitý majetek. 

 

 

Čl. 6 

Vymezení práv umožňujících organizační složce naplňovat účel  

a předmět své činnosti 

 

(1) Organizační složka má svěřený majetek města Litoměřice a užívá jej pouze k účelu  

a předmětu činnosti, ke kterému byla zřízena. 

 

(2) Organizační složka o svěřený majetek města Litoměřice pečuje s péčí řádného hospodáře  

a v souladu s příslušnými vnitřními předpisy zřizovatele a obecnými právními předpisy. 

 

(3) Vyřazení, likvidaci a prodej přebytečného a nepotřebného svěřeného majetku navrhuje 

vedoucí organizační složky a řídí se vnitřními předpisy zřizovatele.  

 

 

Čl. 7 

Hospodaření organizační složky 

 

(1) Organizační složka hospodaří jménem svého zřizovatele a není účetní jednotkou; při svém 

finančním hospodaření se řídí zejména zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a vnitřními předpisy zřizovatele. 

 

(2) Hospodaření organizační složky je součástí hospodaření města Litoměřice, tudíž příjmy  

a výdaje organizační složky jsou součástí rozpočtu města. 

 

(3) Zřizovatel veškeré příjmy a výdaje související s hospodařením organizační složky sleduje 

podle platné rozpočtové skladby ve svém účetnictví. 

 

(4) Rozpočet organizační složky je součástí rozpočtu zřizovatele. 
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(5) Účetnictví organizační složky vede zřizovatel odděleně pod číslem kapitoly 91. 

 

(6) Všechny finanční vztahy jsou realizovány zřizovatelem na základě dokladů zejména 

přijatých faktur, nákupu za hotové, mzdových dokladů apod., které jsou schválené zaměstnanci 

dle podpisových oprávnění pro organizační složku. 

 

 

Čl. 8 

Doba, na kterou je organizační složka zřízena 

 

(1) Organizační složka se zřizuje na dobu neurčitou. 

 

 

Čl. 9 

Ostatní ustanovení 

 

(1) Kontrolu hospodaření organizační složky provádí příslušný kontrolní orgán zřizovatele 

v souladu s plánem kontrol.  

 

(3) Další práva a povinnosti zřizovatele a organizační složky, pokud nejsou stanoveny touto 

zřizovací listinou, se řídí vnitřními předpisy zřizovatele a příslušnými právními předpisy ČR  

a EU. 

 

Čl. 10 

Závěrečná ustanovení 

 

(1) Tato zřizovací listina byla schválena Zastupitelstvem města Litoměřice dne 4. 2. 2021 

usnesením č. …/../2021 a nabývá platnosti a účinnosti  

dnem schválení Zastupitelstva města.  

 

(2) Změny této zřizovací listiny musí být schváleny Zastupitelstvem města Litoměřice. 

 

(3) Tato zřizovací listina je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Jedno 

vyhotovení obdrží Město Litoměřice a jedno vyhotovení vedoucí organizační složky. 

 

 

V Litoměřicích dne 4.02.2021 

 

 

 

 

________________________ 

Mgr. Ladislav Chlupáč 

starosta 
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 4. 2. 2021

Číslo bodu: 16
Název bodu: Schválení změny kompetencí pro starostu a 1. místostarostu
Zodpovídá: Bc. Martina Skoková
Zpracoval/a/i: Eva Šimková
Převzal/a/i od: Bc. Martina Skoková

Důvodová zpráva:
Na jednání ustavujícího Zastupitelstva města Litoměřice konaném dne 1. 11. 2018 bylo schváleno
usnesením č. 19/01/2018 rozdělení kompetencí starosty, místostarostů a dalších neuvolněných
zastupitelů na volební období 2018-2022. Konkrétně starostovi města byly svěřeny tyto oblasti
působnosti:

 

-          odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu

-          útvar kontroly a interního auditu

-          útvar obrany a krizového řízení

-          organizační složka SMART CITY Litoměřice

-          Městská policie

-          zástupce města při jednání s Hospodářskou a sociální radou Litoměřicka, z.s. a
s Hospodářskou komorou

-          zástupce města v Energy Cities

 

Po dohodě starosty a místostarostů ve věci rozdělení oblastí působnosti se navrhuje organizační
složku SMART CITY Litoměřice svěřit do působnosti 1. místostarosty města.

Následně bude schválená změna kompetencí promítnuta do znění Organizačního řádu Města
Litoměřice a Městského úřadu Litoměřice č. 2/2016, ve znění pozdějších změn, který bude předložen
Radě města Litoměřice ke schválení.

 

Dopad do rozpočtu města:

  nemá dopad do rozpočtu města.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../1/2021
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ZM schvaluje změnu rozdělení kompetencí starosty a 1. místostarosty na volební období 2018-2022,
a to tak, že mezi oblasti svěřené působnosti 1. místostarosty města patří s účinností ke dni 4. 2. 2021
organizační složka SMART CITY Litoměřice.

V Litoměřicích 26.01.2021

Předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 4. 2. 2021

Číslo bodu: 17

Název bodu: Zpráva o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva města Litoměřic
za rok 2020

Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš
Zpracoval/a/i: Eva Šimková

Důvodová zpráva:

V roce 2020 proběhlo 5 jednání zastupitelstva města a bylo přijato celkem 167 usnesení.

 

 

Podrobný přehled plnění – viz příloha orig. zápisu.

 

 

 

Dopad do rozpočtu města:

 

Nemá dopad do rozpočtu města.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../1/2021

ZM bere na vědomí Kontrolní zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Litoměřice za rok 2020
(viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: Zprava_o_kontrole_plneni_ZM_rok_2020.pdf

V Litoměřicích 26.01.2021

Předkládá: Mgr. Milan Čigáš (tajemník)
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ZPRÁVA O KONTROLE PLNĚNÍ USNESENÍ ZM ZA ROK 2020 

 

Kontrola plnění usnesení z 1. jednání ZM ze dne 6. 2. 2020  

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 ze dne 27.1.2020 
SPLNĚNO – rozpočtová opatření provedena a zveřejněna na webu města 
7 - Dotace pro Destinační agenturu České středohoří o.p.s. 
SPLNĚNO – smlouva zveřejněna v registru smluv a finance odeslány 
  
C) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče 
8 - Žádost o dotaci – Český svaz chovatelů, z.s., ZO Litoměřice-Žitenice 
SPLNĚNO – VPS o poskytnutí dotace podepsána oběma smluvními stranami 
9 - Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků na rok 2020 
SPLNĚNO – VPS o poskytnutí dotací podepsány a dotace vyplaceny 
  
D) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
10 - Poskytnutí individuální dotace na provozní a investiční náklady pro rok 2020 společnosti 
Nemocnice Litoměřice, a.s. 
SPLNĚNO 
 
E) Útvar Pro lidi 
11 - Schválení poskytování měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva – 
revokace usnesení 
SPLNĚNO 
 
F) Kancelář starosty a tajemníka 
12 - Volba soudního přísedícího 
SPLNĚNO 
  
G) Tajemník 
13 - Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Litoměřic za rok 2019 
SPLNĚNO 
  
H) 1. Místostarosta 
14 - Realizace Memoranda o společném záměru k litoměřické nemocnici 
SPLNĚNO – Memorandum podepsáno 
  
I) Různé 
15 - Plán činnosti Kontrolního výboru na rok 2020 
SPLNĚNO 
16 - Zrušení místního poplatku ze psů od 1.1.2021 
NEPLNĚNO – návrh nebyl přijat 
  
J) Odbor správy nemovitého majetku města 
17 - Prominutí smluvní pokuty  
SPLNĚNO – dodatky uzavřeny 
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18 - Záměr nákupu stavby č.p. 410 včetně pozemku parc.č. 365, parc.č. 366/1 a 366/3 v k.ú. 
Litoměřice 
SPLNĚNO – odepsáno 
19 - Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 3911/2 v k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO 
20 - Zrušení usnesení ZM č.127/4/2019 ze dne 12.9.2019 
SPLNĚNO 
21 - Adresný záměr bezúplatného převodu nemovitých věcí tvořících areál nemocnice 
v Litoměřicích 
SPLNĚNO – smlouva připravená 
22 - Prodej BJ č. 1752/7, ulice Mládežnická 1752/6 v k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO – kupní smlouva uzavřena 
23 - Prodej opuštěné a neudržované klasické hrobky na městském hřbitově  
SPLNĚNO 
24 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 293/7 v k.ú. Litoměřice  
SPLNĚNO – smlouva podepsána 
 
K) Procesní body 2 
25 - Informace 
26 - Interpelace 
27 - Diskuze 
28 - Závěr 
 

Kontrola plnění bodů z 2. jednání ZM ze dne 23. 4.2020  

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 
SPLNĚN – rozpočtová opatření provedena a zveřejněna na webu města 
7 - Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2019 
SPLNĚNO 
8 - Poskytnutí dotace, prominutí nájemného a licenčního poplatku pro společnost Zahrada 
Čech s.r.o. 
SPLNĚNO – smlouva zveřejněna v registru smluv a finance odeslány, dohoda o 
prominutí podepsána 
9 - Stanovení kompetencí k provádění rozpočtových opatření pro radu města 
SPLNĚNO 
 
C) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče 
10 - Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích v roce 
2020 - dotace nad 50 tis. Kč 
SPLNĚNO – Smlouvy s datem 29. 4. 2020 byly příjemcům dotace odeslány k podpisu a 
postupně jsou dle toho, jak se vrací podepsané vyvěšovány do registru smluv  
11 - Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v ÚK – DDM Rozmarýn Litoměřice 
SPLNĚNO – Usnesení odesláno ředitelce DDM Rozmarýn Litoměřice prostřednictvím 
DS dne 4.5.2020 
12 - Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích v roce 2020 - dotace nad 50 tis. Kč 
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SPLNĚNO – Smlouvy s datem 29. 4. 2020 byly příjemcům dotace odeslány k podpisu a 
postupně jsou dle toho, jak se vrací podepsané vyvěšovány do registru smluv  
13 - Schválení příspěvků z Programu regenerace MPR Litoměřice na rok 2020 
SPLNĚNO – Usnesení zasláno na MK ČR s požadovanými podklady od žadatelů 
14 - Žádost o dotaci - 12. výzva IROP „MAS České středohoří – IROP – Zvyšování kvality 
a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“  
SPLNĚNO – Žádosti podány k datu 29.4.2020 
 
D) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
15 - Poskytnutí individuální dotace na zahraniční rozvojovou spolupráci v Keni pro rok 2020 
organizaci ShineBean o. p. s. 
SPLNĚNO – smlouva podepsána 
16 - Dotační program „Podpora sociálních služeb pro rok 2020“ – doporučení dotací 
SPLNĚNO – smlouvy podepsány 
17 - Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města 
SPLNĚNO – smlouva podepsána 
  
E) Odbor územního rozvoje 
18 - Zrušení předkupního práva u pozemků parc. č. 3876/3, 3878/2, 3900/20, 3908/4, 
3908/5, 3908/15 vše v k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO – připravena žádost na katastr nemovitostí 
 
F) Tajemník 
19 - Schválení nového znění Statutu sociálního fondu č. 1/2020 
SPLNĚNO – statut vyvěšen na ÚD 24.4.2020 
 
G) Kancelář starosty a tajemníka 
20 - Projednání petice občanů za řešení dopravní situace v ul. Zahradnická  
SPLNĚNO – petentům bylo odpovězeno. 
21 - Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2020, kterou se upravuje zákaz žebrání 
a zkracuje doba nočního klidu  
SPLNĚNO – OZV vyvěšena na úřední desce a zaslána MV ČR k posouzení. 
22 - Návrh na zrušení úplaty za vzdělávání v mateřských školách, a to zpětně od 16.3.2020 
do doby zrušení omezeného provozu v mateřských školách 
SPLNĚNO – individuální žádosti jsou překládány ředitelce MŠ Litoměřice Mgr. Mejtové 
23 - Poskytnutí dotace z rozpočtu Města Litoměřice pro Územní odbor Litoměřice 
Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje 
SPLNĚNO – smlouva o dotaci podepsána 
24 - Zajištění plnění úkolů na úseku požární ochrany zřízením společné jednotky požární 
ochrany mezi městem Litoměřice a obcí Mlékojedy 
SPLNĚNO – smlouva podepsána, účinnost od 1. 1. 2021 
 
H) Různé 
25 - Vypracování nové OZV o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí – 
nebylo schváleno 
26 - Snížení daně z nemovitých věcí  
SPLNĚNO – žadatelce bylo odpovězeno. 
27 - Souhlas jediného akcionáře společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. s prodejem 
obchodního závodu  
SPLNĚNO – smlouva uzavřena  
28 - Schválení dohody o splátkách dluhu 
SPLNĚNO – dohoda uzavřena 
 
Majetkové záležitosti: 
Záměry: 
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29. Záměr prodeje pozemku parc.č. 5251/42 o výměře 56 m2 včetně stavby bez č.p. v k.ú. 
Litoměřice a záměr prodeje věci movité dva přístřešky navazující na stavbu 
SPLNĚNO 
30. Směna pozemků parc.č. 2469/63 za část pozemku parc.č. 2470/5 v k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO – oznámeno 
31. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 657/80 v k.ú. Pokratice 
SPLNĚNO – oznámeno 
32. Záměr prodeje pozemku parc.č. 5251/20 v k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO – oznámeno 
33. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4008/1 v k.ú. Litoměřice a zřízení věcného 
břemene v k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO 
34. Záměr prodeje klasické hrobky v k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO 
35. Záměr prodeje nezapsaného pozemku parc.č. 2680/4 v k.ú. Litoměřice 
Bude projednáno v některém z příštích ZM, žadatel musí vyřešit podílové vlastnictví 
36. Žádost o bezúplatný převod pozemků parc.č. 5528/2, 5528/4 a 5528/6 v k.ú. Litoměřice 
na ČR MO 
SPLNĚNO  
37. Doplnění seznamu adresného záměru bezúplatného převodu nemovitých věcí tvořící 
areál nemocnice v Litoměřicích 
SPLNĚNO – smlouva připravená 
Prodeje: 
38. Schválení Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí tvořící areál nemocnice v 
Litoměřicích 
SPLNĚNO – smlouva bude dále vložena do KN 
39. Prodej pozemků parc.č. 196/65, 194/41, 194/42, 196/64 a zřízení VCB v k.ú. Pokratice 
SPLNĚNO  
40. Směna pozemku parc.č.657/94 v k.ú. Pokratice ve vl. Města za parc.č. 325/2 v k.ú. 
Třeboutice 
Smlouva předána k podpisu, čeká se na usnesení nejvyššího soudu 
41. Prodej BJ č. 414/3, ulice A. Muchy 414/25, k.ú. Pokratice 
SPLNĚNO 
42. Nákup nezapsaného pozemku parc.č.2472/141 v k.ú. Litoměřice  
SPLNĚNO – Stanovisko ZM oznámeno  
43. Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace 
SPLNĚNO 
 
I) Procesní body 2 

44 - Informace 

45 - Interpelace 

46 - Diskuze 

47 - Závěr 
 

 

Kontrola plnění bodů ze 3. jednání ZM ze dne 4. 6.2020 
 
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 
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B) Odbor ekonomický 

6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV 
SPLNĚNO – rozpočtová opatření provedena a zveřejněna na webu města 

7 - Schválení účetní závěrky, Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření města Litoměřice za rok 2019  
SPLNĚNO – schválený Závěrečný účet zveřejněn na webu města 

8 - Investiční dotace na modernizaci porodního sálu pro Nemocnici Litoměřice, a.s. 
SPLNĚNO – smlouva podepsána oběma stranami, zveřejněna v registru smluv, 
finanční prostředky odeslány  
9 - Návratná finanční výpomoc pro Nemocnici Litoměřice, a.s. 
SPLNĚNO – smlouva podepsána oběma stranami, zveřejněna v registru smluv  
Poskytnutí individuální dotace Okresní hospodářské komoře v Litoměřicích  
Usnesením č. 69/3/2020 byl bod STAŽEN z programu jednání 
 

C) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
10 - Poskytnutí individuální dotace na zajištění chodu Akademie umění III. věku při Základní 
umělecké škole v Litoměřicích pro rok 2020 
SPLNĚNO – smlouva podepsána 

11 - Poskytnutí individuální dotace Farní charitě Litoměřice na projekt SOS hodinek a 
panických tlačítek  
SPLNĚNO – smlouva podepsána 
  
D) Odbor životního prostředí 
12 - Žádost o dotaci na pořízení podzemního kontejnerového stání v ulici A. Muchy 
SPLNĚNO – žádost podána, dotace získána 

13 - Žádost o dotaci na modernizaci 7 stávajících podzemních kontejnerových stání, pořízení 
nášlapných vhozových zařízení  
SPLNĚNO – žádost podána 

14 - Schválení dotace pro Hospic sv. Štěpána 
SPLNĚNO – dotace poskytnuta 
  
E) Kancelář starosty a tajemníka 

15 - Volba soudního přísedícího Okresního soudu v Litoměřicích  
SPLNĚNO – zaslán dopis předsedkyni soudu 

16 - Zrušení obecně závazné vyhlášky o znaku a praporu města Litoměřic  
SPLNĚNO – zrušovací vyhláška byla vyvěšena po stanovenou dobu a nabyla účinnosti  
 

F) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče 

17 - Schválení uzavření smlouvy o postoupení souboru pohledávek s PO MŠ 

SPLNĚNO – smlouva uzavřena  
 

G) Útvar Pro lidi 
18 - Souhlas se zařazením území do územní působnosti místního partnerství MAS České 
středohoří z.s. 
SPLNĚNO – území zařazeno 

19 - Zpráva o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice za rok 2019 
SPLNĚNO 

20 - Schválení podání žádosti o dotace do Operačního programu zaměstnanost 
SPLNĚNO – žádost podána 
  
H) 1. Místostarosta 

21 - Delegování zástupce města k výkonu akcionářských práv na valné hromadě 
Severočeské vodárenské společnosti a.s. dne 18.6.2020 
SPLNĚNO – VH se zúčastnil Mgr. Krejza 
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I) Odbor správy nemovitého majetku města 

Záměry: 

23 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3864/81 v k.ú. Litoměřice  
SPLNĚNO  
24 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3864/81 v k.ú. Litoměřice  
SPLNĚNO  
25 - Záměr prodeje části pozemku parc.č.212/1 v k.ú. Pokratice 
Bude projednáno v některém z příštích ZM – žadatel zadal projektovou dokumentaci 
26 - Záměr prodeje klasické hrobky v k.ú. Litoměřice    
SPLNĚNO  
Prodeje: 
27 - Prodej pozemku parc.č. 5251/42 o výměře 56 m2 včetně stavby bez č.p.  v k.ú. 
Litoměřice a prodej věci movité dva přístřešky navazující na stavbu 
SPLNĚNO 
28 - Prodej pozemku parc.č. 4008/132 v k.ú. Litoměřice   
SPLNĚNO 
Prodeje pozemku parc. č. 4008/51 včetně stavby v k.ú. Litoměřice 
Usnesením č. 69/3/2020 byl bod STAŽEN z programu jednání 
29 - Prodej klasické hrobky v k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO 
30 - Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 3876/3 v k.ú. Litoměřice 
tvořící areál nemocnice v Litoměřicích 
SPLNĚNO 
 
J) Procesní body 2 

31 - Informace 

32 - Interpelace 

33 - Diskuze 

34 - Závěr 
 

 

Kontrola plnění usnesení 4. jednání ZM ze dne 17. 9. 2020 

 
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 

SPLNĚNO – rozpočtová opatření provedena a zveřejněna na webu města 

C) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
7 - Dotační program "Podpora sociálních služeb pro rok 2020" - 2. kolo 
SPLNĚNO – smlouvy podepsány 

D) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče 
8 - Změna termínu čerpání dotace – BIO ILLUSION s.r.o. 
SPLNĚNO – Dodatek č. 3 k VPS o poskytnutí dotace č. ŠKAS/162/2019 podepsaly obě 
strany a účinnost nabyl dnem uveřejnění v registru smluv 30. 9. 2020  
9 - Žádost o poskytnutí dotace – Vánoční trhy 2020 - Zahrada Čech s.r.o.  
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SPLNĚNO – VPS o poskytnutí dotace č. ŠKAS/187/2020 podepsaly obě strany a 
účinnosti nabyla dnem uveřejnění v registru smluv 30. 9. 2020. Po uveřejnění v RS 
byla dotace odeslána na účet žadatele  
10 - Prominutí dluhu – smluvní pokuta 
SPLNĚNO – Dohoda o částečném prominutí smluvní pokuty podepsána dne 6.10.2020. 
Dohodnutá výše sankce uhrazena dne 7.10.2020. 
11 - HC Stadion Litoměřice, z. s. - návratná finanční výpomoc 
SPLNĚNO – dne 23. 9. 2020 podepsána VPS o návratné finanční výpomoci a výpomoc 

odeslána na účet žadatele 

E) Odbor územního rozvoje 
12 - „PAVE – První aktivní veřejná budova v ČR“ - schválení ukončení projektu dohodou 

smluvních stran 

SPLNĚNO – akceptace odstoupení od smlouvy od SFŽP ze dne 15.10.2020 

F) Útvar Pro lidi 
13 - Schválení uzavření dohody o provedení práce mezi Městem Litoměřice a Mgr. Petrem 
Hermannem, zastupitelem města 
SPLNĚNO 
14 - Druhá průběžná roční zpráva Zdravého města Litoměřice a místní Agendy 21 za období 
od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 
SPLNĚNO – Zpráva odeslána PS pro MA21 RVUR dle usnesení 

 
 

G) Odbor správy nemovitého majetku města 
Záměry: 

15 - Záměr prodeje klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích 

SPLNĚNO  
16 - Záměr prodeje hrobového zařízení na Městském hřbitově v Litoměřicích  

Bude projednáno v některých z příštích ZM (proklamace německých občanů) 

17 - Směna pozemků část parc.č. 657/80 za část pozemku parc.č. 657/22 v k.ú. Pokratice 

Bude projednáno v některém z příštích ZM – je objednán GP 
18 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 4534/1 v k.ú. Litoměřice 

Bude projednáno v ZM 4.2.2021 
19 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 4501/1 v k.ú. Litoměřice 

Bude projednáno v ZM 4.2.2021 
20 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2994/3 v k.ú. Litoměřice 

PLNĚNO Smlouva je zaslána k podpisu 
21 - Záměr majetkoprávního dořešení pozemků a staveb opěrných břehových zdí v okolí 

Pokratického potoka v k.ú. Pokratice 

PLNĚNO Smlouva je zaslána k podpisu 
22 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 212/1 v k.ú. Pokratice 

SPLNĚNO – odepsáno 

23 - Záměr prodeje pozemků v k.ú. Litoměřice majetkoprávní dořešení v rámci 

„Rekonstrukce silnice II/26 HO Mělník-Štětí-Polepy-Libochovany-HO Ústí nad Labem“ 

Bude projednáno v ZM 4.2.2021 

24 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2469/39 v k.ú. Litoměřice  

Bude projednáno v některém z příštích ZM – prodej bude realizován až po zbudování 

komunikace 

25 - Záměr prodeje pozemku parc. č. 4008/51 včetně stavby a částí přilehlých pozemků 

v k.ú. Litoměřice 

Bude projednáno v některém z příštích ZM  

Prodeje: 
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26 - Nákup nezapsaného pozemku parc.č.2472/141 v k.ú. Litoměřice  

Bylo projednáno v ZM 3.12.2020 - smlouvy připravené, prodávající požadují zrušení 

předkupního práva k celému pozemku, smlouvy připravené k podpisu 

27 - Prodej pozemku parc.č. 3864/88 v k.ú. Litoměřice  

SPLNĚNO – smlouva podepsána 

28 - Prodej pozemku parc.č. 3864/89 v k.ú. Litoměřice  

SPLNĚNO   

29 - Prodej klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích  

SPLNĚNO 

30 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1386/1 a 1386/2 v k.ú. Litoměřice  

SPLNĚNO  

31 - Částečná revokace usnesení č. 59/2/2019 ze dne 11.4.2019 změna dárce (převod lávky 

pro pěší) 

PLNĚNO – Smlouva zaslána k podpisu k doplnění 

32 - Bezúplatný převod pozemků se smlouvou o zřízení služebnosti v k.ú. Litoměřice 

(cyklostezka) 

SPLNĚNO  

33 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2905/6 v k.ú. Litoměřice  

SPLNĚNO 

34 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2639/1 včetně komunikace v k.ú. Litoměřice 

PLNĚNO – je připravená smlouva o spolupráci při realizaci stavby, po zaplacení 

příspěvku majitelů přilehlých pozemků bude připravená darovací smlouva 

35 - Nákup pozemků parc.č. 325/1, 330/2 a 330/3 v k.ú. Třeboutice 

Smlouva podepsána, z důvodu odvolání státního pozemkového úřadu k vydání 

majetku, čeká se na usnesení nejvyššího soudu, které zamítlo odvolání  

36 - Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace 

SPLNĚNO  

37 - Prodej BJ č. 1770/6, ulice Liškova 1770/64, k.ú. Litoměřice 

Bylo projednáno v ZM 3.12.2020 
38 - Prodej BJ č. 400/9, ulice Topolčianská 400/4, k.ú. Litoměřice 

Bylo projednáno v ZM 3.12.2020 
39 - Prodej BJ č. 400/18, ulice Topolčianská 400/2, k.ú. Litoměřice 

Bylo projednáno v ZM 3.12.2020 
40 - Prodej BJ č. 400/21, ulice Topolčianská 400/4, k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO – kupní smlouva uzavřena 

H) Procesní body 2 
41 - Informace 

42 - Interpelace 

43 - Diskuze 

44 - Závěr¨ 

 

 

 

Kontrola plnění usnesení 5. jednání ZM ze dne 3.12.2020 

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 
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B) Odbor ekonomický 

6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV 

SPLNĚNO – rozpočtová opatření provedena a zveřejněna na úřední desce města 
7 - Návrh rozpočtu města na rok 2021 

SPLNĚNO – schválený rozpočet zveřejněn na úřední desce města 
8 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2022–2023 

SPLNĚNO – schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn na úřední desce města 
9 - Ukončení úvěru na projekt PAVE 

SPLNĚNO – dodatek ke smlouvě o úvěru podepsán oběma stranami a zveřejněn 
v registru smluv 
10 - Prominutí nájemného pro společnost Zahrada Čech s.r.o. 
SPLNĚNO – dohoda podepsána oběma stranami a zveřejněna v registru smluv 
11 - Zřizovací listina PO TSM Litoměřice 

SPLNĚNO – podepsáno oběma stranami a předáno řediteli PO 
 
C) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče 

12 - Vánoční trhy 2020 - Zahrada Čech s.r.o. - dodatek k veřejnoprávní smlouvě o dotaci 
SPLNĚNO – Dodatek podepsaly obě strany a byl vyvěšen v Registru smluv 
13 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2021 FK Litoměřicko, z.s. 
SPLNĚNO – dotace vyplacena v lednu 2021 

14 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2021 HC Stadion Litoměřice, z. s. 
SPLNĚNO – dotace vyplacena v lednu 2021 

15 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2021 Slavoj BK Litoměřice z.s. 
SPLNĚNO – dotace vyplacena v lednu 2021 

16 - Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2021 TJ Slovan Litoměřice z.s. 
SPLNĚNO – dotace vyplacena v lednu 2021 

 
D) Odbor územního rozvoje 

17 - Zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 2470/4 v k.ú. Litoměřice 
ZM neschválilo zrušení předkupního práva, tudíž nevyplývají žádné další kroky. 
18 - Zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 2472/1 v k.ú. Litoměřice zřízeného 
z důvodu navrhovaného veřejného prostranství – lokální centrum Miřejovická stráň 
SPLNĚNO – ZM zrušilo předkupní právo na uvedený pozemek z důvodu vymezení 
veřejně prospěšné stavby označené jako X2 - Plocha veřejného prostranství – lokální 
centrum Miřejovická stráň. Na pozemek však zůstává předkupní právo z důvodu 
vymezení veřejně prospěšné stavby označené jako D4 - Místní propojovací 
komunikace v prostoru Miřejovická stráň. V KN tedy zůstane pro uvedený pozemek 
předkupní právo nadále zapsáno a z bodu nevyplývají žádné další kroky k plnění. 
 
E) Kancelář starosty a tajemníka 

19 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za komunální odpad 
SPLNĚNO – vyhláška vyvěšena na úřední desce a zaslána MV ČR 
 
F) Tajemník 

20 - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za rok 2020 

SPLNĚNO 
 
G) Útvar Pro lidi 
21 - Schválení Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2021 

SPLNĚNO 
 
H) Odbor správy nemovitého majetku města 

Záměry: 
22 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 4533/1 v k.ú. Litoměřice 

Bude projednáno v ZM 4.2.2021 
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23 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 1151/1 a parc.č. 1151/2 v k.ú. Pokratice 

Bude projednáno v ZM 4.2.2021 
24 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2541/1 v k.ú. Litoměřice 

SPLNĚNO – odepsáno 
Prodeje: 
25 - Prodej hřbitovní stavby na Městském hřbitově v Litoměřicích  
SPLNĚNO 
26 - Projednání ceny pozemků za zahrady (samostatné zahrady, zahrádkářské osady) v k.ú. 
Litoměřice a Pokratice  
SPLNĚNO 
27 - Prodej části pozemku parc.č. 2994/3 v k.ú. Litoměřice formou smlouvy o budoucí KS 

PLNĚNO – Smlouva je zaslána k podpisu 
28 - Bezúplatný převod pozemků parc.č. 1361/4, 1361/62, 1361/7 a 1361/5 v k.ú. Pokratice 

PLNĚNO – je připravená smlouva o spolupráci při realizaci stavby, po zaplacení 

příspěvku majitelů přilehlých pozemků budou připravené darovací smlouvy 

29 - Majetkoprávní dořešení pozemků a staveb opěrných břehových zdí v okolí Pokratického 
potoka v k.ú. Pokratice  
PLNĚNO – Smlouva je zaslána k podpisu 
30 - Prodej BJ č. 2174/6 a podílu o velikosti 1/2 jednotky garáže č. 2174/15, ulice Karla IV. 
v k.ú. Litoměřice 

SPLNĚNO – kupní smlouva uzavřena 
31 – Částečná revokace – Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1386/1 a 1386/2 v k.ú. 
Litoměřice 
SPLNĚNO 
32 - Částečná revokace – Nákup pozemků parc.č. 325/1, 330/2 a 330/3 v k.ú. Třeboutice 

SPLNĚNO – nebude potřeba smlouva o budoucí kupní smlouvě z důvodu odvolání 
státního pozemkového úřadu k vydání majetku, čeká se na usnesení nejvyššího 
soudu, které zamítlo odvolání  
33 - Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace 

SPLNĚNO 
34 - Prodej BJ č. 1770/6, ulice Liškova 1770/64 v k.ú. Litoměřice 

SPLNĚNO – kupní smlouva uzavřena 
35 - Prodej BJ č. 400/9, ulice Topolčianská 400/4 v k.ú. Litoměřice 

SPLNĚNO – kupní smlouva uzavřena 
36 - Prodej BJ č. 400/18, ulice Topolčianská 400/2 v k.ú. Litoměřice 

SPLNĚNO – kupní smlouva uzavřena 
 
I) Procesní body 2 

37 - Informace 

38 - Interpelace 

39 - Diskuze 

40 - Závěr 
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 4. 2. 2021

Číslo bodu: 18
Název bodu: Záměr prodeje pozemku parc.č. 4698/2 v k.ú. Litoměřice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Žitenice

Odůvodnění: Žádá o odkoupení pozemku, jehož součástí je jiná stavba z důvodu využití na zahradu.

Stanovisko OÚRM: Na základě platné územně plánovací dokumentace, kterou je Územní plán
Litoměřice ve znění po změně č.2 je uvedený pozemek zahrnut do ploch s rozdílným způsobem
využití označených jako DI - plochy dopravní infrastruktury. Využití pozemku jako zahrady není v
těchto plochách hlavním ani přípustným využitím. Nelze tedy doporučit prodej k využívání za tímto
účelem.

Projednáno v MK dne 13.1.21Hlasováním         pro: 0              proti: 7              zdržel se: 1

MK nedoporučuje prodej s ohledem na stanovisko OÚRM a Územní plán Litoměřice.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../1/2021

ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 4698/2 o výměře 393 m2 (zastav. plocha) v k.ú.
Litoměřice.

Příloha č. 1: 4698_2.pdf

V Litoměřicích 26.01.2021

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 4. 2. 2021

Číslo bodu: 19

Název bodu: Záměr prodeje pozemku parc.č. 4008/43 a část pozemku par.č.
4008/1 v k.ú. Litoměřice

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

Důvodová zpráva:

Žadatel: Ing. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice 

Odůvodnění: Žadatel má zájem na pozemku postavit bytový dům v souladu se studií městského
architekta. 

Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je Územní plán Litoměřice ve
znění po změně č.2, je uvedený pozemek zahrnut do ploch s rozdílným způsobem využití označených
jako OV – plochy občanského vybavení. V těchto plochách je přípustné kromě občanské vybavenosti
realizovat i bydlení, v tomto případě hromadného charakteru.

Pro převážnou část areálu bývalých kasáren zpracoval městský architekt rozvahu na možné využití
formou přestavby stávajících objektů nebo výstavby nových, případně odstranění stávajících objektů.

V případě pozemku 4008/43 v k.ú. Litoměřice je možné potvrdit, že v těchto místech i mimo uvedený
pozemek je v rozvaze městského architekta počítáno se zástavbou s 4NP určenou zejména pro
bydlení (případně služby v 1.NP). Parkování pro nové objekty je řešeno jako podzemní (pod stavbou a
v ploše vykreslené šrafou).

Stanovisko OSNMM: Prodej pozemku podmiňovat smlouvou o budoucí kupní smlouvě. 

Projednáno v MK dne 13.1.21 Hlasováním        pro: 6              proti: 0              zdržel se: 2

MK doporučuje záměr prodeje

 

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../1/2021

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 4008/43 o výměře 341 m2 (ost. plocha) a část pozemku
par.č. 4008/1 (nutný oddělovací GP) vše v k.ú. Litoměřice, k realizaci stavby bytového domu na
těchto pozemcích podle regulativu městského architekta. Prodej bude proveden formou smlouvy o
budoucí kupní smlouvě kdy podmínkou prodeje bude dokončení stavby (kolaudační souhlas), a to
nejpozději do 31.12.2027.

Příloha č. 1: 4008.pdf

http://1.NP
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V Litoměřicích 26.01.2021

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 4. 2. 2021

Číslo bodu: 20

Název bodu: Záměr směny pozemků dle nezapsaného GP v k.ú. Pokratice ul.
K. Trochty

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

Důvodová zpráva:

Žadatel: PharmDr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Praha a Mgr.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice 

Odůvodnění: ZM v roce 2005 a 2006 řešilo přijetí daru pozemků potřebných na výstavbu komunikace
K. Trochty. Darovací smlouva byla dořešena, žadatel daroval 1/6 pozemku parc.č. 1265/105 v k.ú.
Pokratice. Následně ZM dne 25.1.2007 schválilo směnu pozemků dle nezapsaného GP a to parc.č.
1265/150 o výměře 12 m2 ve vlastnictví manželů Zadákových za pozemek parc.č. 1265/158 o výměře
16 m2 ve vlastnictví města z důvodu vybudování místní komunikace. Náklady spojené se směnou
mělo hradit město Litoměřice. Bohužel k podpisu smlouvy nedošlo. 

Stanovisko OÚRM: Nemá námitek ani připomínek.

V současné době je vůle dořešit majetkoprávní vztahy pozemků.   

Projednáno v MK dne 13.1.21 Hlasováním        pro: 8              proti: 0              zdržel se:0

MK doporučuje směnu pozemků.

 

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../1/2021

ZM schvaluje záměr směny pozemků dle nezapsaného GP a to parc.č. 1265/150 o výměře 12 m2 ve
vlastnictví manželů PharmDr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Praha a Mgr.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice za pozemek parc.č. 1265/158 o
výměře 16 m2 ve vlastnictví města Litoměřice z důvodu vybudování místní komunikace.

Příloha č. 1: 1265.pdf

V Litoměřicích 26.01.2021

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 4. 2. 2021

Číslo bodu: 21
Název bodu: Záměr nákupu části pozemku parc.č. 2472/13 v k.ú. Litoměřice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: LM Immobilien, s.r.o., Na malém klínu 1787/24, Libeň, Praha 8, IČO: 28437764 

Odůvodnění: Společnost nabízí městu část pozemku o výměře cca 820 m2 (nutný GP), která je pod
páteřní komunikací ul. Bojská za cenu dle znaleckého posudku. 

Stanovisko OÚRM: Nemá námitek ani připomínek. 

Projednáno v MK dne 13.1.21 Hlasováním        pro: 8              proti: 0              zdržel se:0

MK doporučuje nákup

 

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../1/2021

ZM schvaluje nákup části pozemku parc.č. 2472/13 o výměře cca 820 m2 v k.ú.  Litoměřice potřebné
pro výstavbu páteřní komunikace (nutný GP).

Příloha č. 1: par.2472_13.pdf

V Litoměřicích 26.01.2021

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 4. 2. 2021

Číslo bodu: 22

Název bodu:
Prodej pozemků v k.ú. Litoměřice majetkoprávní dořešení v rámci
„Rekonstrukce silnice II/26 HO Mělník-Štětí-Polepy-Libochovany-
HO Ústí nad Labem“

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

Důvodová zpráva:

Žadatel: Ústecký kraj, IČO: 70892156, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem 

Odůvodnění: Ústecký kraj plánuje rekonstrukci silnice II/261, rekonstrukci povrchu, vyčistění
propustků a uličních vpustí, doplnění bezpečnostního zařízení, mostní objekty, opravu stávajících
opěrných zdí včetně prořezu vzrostlé zeleně. Tato rekonstrukce bude financována z prostředku ÚK
s přispěním dotace IROP.  Veškeré stavební práce budou probíhat na silničním pozemku, resp. ve
stávající trase. Zábor částí pozemků pro plánovanou rekonstrukci je důsledkem posunutí hranice
pozemků v katastrálních územích, majetkoprávním vypořádáním dojde k narovnání vzniklého stavu.
Dle PD se jedná o části pozemků v k.ú. Litoměřice o výměře cca 3 065 m2 s tím, že přesné určení
bude po zhotovení GP.
Stanovisko OÚRM: Souhlasí s plánovanou rekonstrukcí 

Projednáno v MK dne 31.8.2020, Hlasováním    pro:7               proti:0               zdržel se:1
MK doporučuje majetkoprávní dořešení 

Záměr prodeje projednán v ZM dne 17.9.2020 usnesení č. 117/4/2020
Zveřejněno na úřední desce od 9.10.2020 do 27.10.2020 není připomínek ani námitek. 
Dopad do rozpočtu města 2021: bude příjmem ÚZ 4802/4000. 

Příloha: seznam dotčených pozemků dle GP č. 4870-276/2020 o celkové výměře 3030 m2.
S ohledem na průzkum ceny v místě a čase obvyklé žadatel nabízí 100 Kč/m2, což je částka shodná
s cenami dle Cenového věstníku, Výměr MF č. 01/2019 ze dne 28.11.2018 pro silnice II tř. (stejná
částka je stanovena i ve Výměru MF č. 01/2021). 

Žadatel k tomu dále uvádí:
Kupní cena je stanovena v souladu s usnesením vlády č. 508 ze dne 8. 6. 2016 - doporučený postup
pro realizaci majetkoprávního vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví krajů,
ke kterým měly dříve práva hospodařit státní příspěvkové organizace a které přešly do vlastnictví
krajů podle zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České
republiky do majetku krajů. Dle zásad pro poskytnutí dotací z podprogramu 298D2260 je pro výkup
pozemků pod silnicemi II. třídy stanovena cena na 100,00 Kč/m2.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../1/2021

ZM schvaluje prodej pozemků v k.ú. Litoměřice o celkové výměře 3030 m2 dle GP 4870-276/2020
(viz příloha orig. zápisu) v rámci „Rekonstrukce silnice II/26 HO Mělník-Štětí-Polepy-Libochovany-
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HO Ústí nad Labem“ Ústeckému kraji, IČO: 70892156, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, za
cenu smluvní ve výši 303 000 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru
nemovitostí.

Příloha č. 1: Prevod_na_UK_ZM2021_.pdf

V Litoměřicích 26.01.2021

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)



Akce: Litoměřice – Žalhostice
Katastrální území: Litoměřice [685 429]

Trvale Rekult. Nad 1rok Do 1roku

1 Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice-Město, 41201 Litoměřice4003 2719/38 1503 ostatní plocha 2719/49 73 73 0 0 19

4002 2839/3 521 ostatní plocha 2839/8 188 64 0 0 0

4004 2839/2 1833 ostatní plocha 2839/7 842 838 0 0 179

4006 2839/4 307 ostatní plocha 2839/5 4 60 0 0 0

2839/4 2839/6 55

4005 2840/1 6361 ostatní plocha 0 0 0 22

4008 2714/32 53 ostatní plocha 0 0 0 13

4009 826/1 424 ostatní plocha 0 0 0 2

4010 2714/29 9 ostatní plocha 0 0 0 1

4011 2714/28 6 ostatní plocha celý 6 6 0 0 0

4014 827/35 211 ostatní plocha 827/45 1 7 0 0 0

827/35 827/46 2

827/35 827/47 1

827/35 827/48 3

4015 827/22 17 ostatní plocha 827/44  (díl "d" z 827/22) 2 0 0 0

4016 827/21 30 ostatní plocha 827/44  (díl "c" z 827/21) 4 0 0 0

4017 827/20 127 ostatní plocha 827/43 62 61 0 0 0

4019 827/19 130 ostatní plocha 41 0 0 0

4020 827/30 740 ostatní plocha 0 0 0 13

4021 132 1682 ostatní plocha 132/4 42 43 0 0 0

4022 124 2141 ostatní plocha 124/4 149 150 0 0 0

4023 119/4 1513 ostatní plocha 119/6 161 161 0 0 0

4024 73 787 ostatní plocha 73/4 74 75 0 0 0

4025 72 2357 ostatní plocha 72/4 50 50 0 0 0

4027 827/37 212 ostatní plocha 0 0 0 212

4029 782/5 3817 ostatní plocha 782/7 4 4 0 0 0

782/5 3817 ostatní plocha 782/8 2

4031 827/36 9 ostatní plocha 0 0 0 9

4032 827/23 33 ostatní plocha 0 0 0 33

4028 1267/24 438 ostatní plocha 0 0 0 4

4034 827/24 91 ostatní plocha 827/40 3 3 0 0 0

827/24 827ú41 1

4040 1268/8 429 ostatní plocha 1268/30 8 8 0 0 13

4046 1268/9 139 ostatní plocha 0 0 0 111

4045 1268/24 115 ostatní plocha 0 0 0 97

4047 1268/11 90 ostatní plocha 0 0 0 3

4048 1268/7 227 ostatní plocha 0 0 0 33

4054 1321/10 623 ostatní plocha 1321/31 (díl "a" z 1321/10) 52 0 0 0

4055 1321/11 603 ostatní plocha 1321/31 (díl "b" z 1321/11) 6 0 0 0

4056 1354/1 4144 ostatní plocha 1354/7 287 287 0 0 0

4052 1268/23 14 ostatní plocha 1268/29 11 14 0 0 0

4053 1313/28 599 ostatní plocha 1313/122 136 136 0 0 0

4057 1313/27 876 ostatní plocha 1313/121 36 36 0 0 0

4058 1838/2 2970 ostatní plocha 1838/7 377 372 0 0 0

4059 1683/2 216 ostatní plocha 1683/4 1 1 0 0 0

4064 1423 2781 ostatní plocha 0 0 0 160

4065 1527/16 21 ostatní plocha 0 0 0 4

4067 1634/3 350 ostatní plocha 0 0 0 6

4068 1634/2 113 ostatní plocha 0 0 0 1

4070 2573/2 149 ostatní plocha 2573/14 9 12 0 0 0

4072 2575/7 675 ostatní plocha 0 0 0 218

4073 2573/4 324 ostatní plocha 2573/12 1 36 0 0 0

2573/4 2573/13 37 celkem 2602 0 0 1153

1 Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice 3229 4088/1 4622 ostatní plocha 4088/4 340 337 0 0 0

celkem 3030

Číslo LVJméno nebo název vlastníka (uživatele) díl Čís. záboru Parcela KN

Zabírá se

6

58

Výměra KN Kultur.využití převod dle GP 4870-276/2030 výměra m2

1
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 4. 2. 2021

Číslo bodu: 23
Název bodu: Prodej pozemku parc.č. 4534/1 v k.ú. Litoměřice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatelé: manželé JUDr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice

Odůvodnění: Žadatelé vlastní chatu (jiná stavba) na Třeboutické stráni, prodej pozemku pod stavbou
schválilo ZM dne 12.9.2019, sousední zahradu užívají na základě nájemní smlouvy.
Stanovisko OÚRM: Žádaný pozemek je dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je Územní
plán Litoměřice veden v zastavěném území ve stabilizovaných plochách s rozdílným způsobem
využití označených jako RI -  individuální rekreace – chatové lokality. Pozemek není z hlediska
koncepce platné územně plánovací dokumentace dotčen záměry veřejně prospěšných staveb či
opatření. K prodeji pozemku není připomínek.
Stanovisko OSNMM: ZM dne 5.06.2014 usnesením č. 102/4/2014 schválilo cenu pozemků - zahrad
100,- Kč/m2.

ZM projednalo dne 3.12.2020 usnesením č. 157/5/2020 znovu smluvní cenu pozemků, která byla
stanovena usnesením č. 102/4/2014 dne 5.6.2014 a rozhodlo ponechat smluvní ceny pozemků, které
se dle územního plánu nachází v zahrádkářských osadách (pozemky pod chatkami a samostatné
zahrady) v k.ú. Litoměřice a k.ú. Pokratice nezměněnou ve výši: pozemek pod chatkou 300,- Kč/m2,
zahrada 100 Kč/m2. Cena nižší než v místě a čase obvyklá je stanovena z toho důvodu, že se jedná o
pozemky, které zahrádkáři na své náklady rekultivovali pro rekreační a volnočasové aktivity (např.
úpravy svažitého terénu).   

Projednáno v MK dne 31.8.2020 hlasováním     pro:8               proti: 0              zdržel se:0
MK doporučuje schválit záměr prodeje.
Záměr prodeje projednán v ZM dne 17.9.2020 usnesením č. 112/4/2020
Zveřejněno na úřední desce od 9.10.2020 do 27.10.2020 není připomínek ani námitek.
Dopad do rozpočtu města 2021: bude příjmem ÚZ 4802/4000.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../1/2021

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 4534/1 o výměře 1686 m2 (trvalý travní porost) v k.ú.
Litoměřice manželům JUDr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, za cenu smluvní 168
600 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Příloha č. 1: 4534_1_Ltm..pdf



2/2

V Litoměřicích 26.01.2021

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 4. 2. 2021

Číslo bodu: 24
Název bodu: Prodej pozemku parc.č. 4501/1 v k.ú. Litoměřice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatelé: manželé pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Ústí nad Labem. 

Odůvodnění: Žadatelé jsou vlastníci stavby (zahradní chaty) včetně pozemku parc.č 4501/2 a užívají
sousední pozemek - zahradu parc.č. 4502/1 v k.ú. Litoměřice ve vlastnictví města. Kontrolou bylo
zjištěno, že na užívaný pozemek parc.č. 4501/1 není uzavřena nájemní smlouva.
Stanovisko OSNMM: Doporučuje dopočítat bezesmluvní užívání pozemku 5 Kč/m2/rok, a to 3 roky
zpětně. 

Stanovisko OÚRM: K prodeji pozemku parc. č. 4501/1 v k.ú. Litoměřice není připomínek. Dle platné
územně plánovací dokumentace, kterou je Územní plán Litoměřice ve znění po změně č.2 je pozemek
zahrnut do zastavěného území do ploch s rozdílným způsobem využití označených jako RI –
individuální rekreace – chatové lokality. Platná územně plánovací dokumentace nenavrhuje na
pozemku žádné veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření. 

Projednáno v MK dne 31.8.2020 hlasováním     pro:8               proti:                 zdržel se:

MK doporučuje prodej za cenu zahrady 100,- Kč/m2 schválenou ZM dne 3.12.2020 usnesením
č. 157/5/2020.

Záměr prodeje projednán v ZM dne 17.9.2020 usnesením č. 113/4/2020
Zveřejněno na úřední desce od 9.10.2020 do 27.10.2020 není připomínek ani námitek.

Dopad do rozpočtu města 2021: bude příjmem ÚZ 4802/4000.

 

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../1/2021

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 4501/1 o výměře 182 m2 (trvalý travní porost) v k.ú.
Litoměřice manželům panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Ústí nad Labem, za cenu smluvní 18
200 Kč s podmínkou uhrazení bezesmluvního užívání pozemku ve výši 2 730 Kč a uhrazení správního
poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Příloha č. 1: 4501_1_Ltm..pdf
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V Litoměřicích 26.01.2021

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 4. 2. 2021

Číslo bodu: 25
Název bodu: Prodej pozemku parc.č. 4533/1 v k.ú. Litoměřice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: Pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Praha 7 

Odůvodnění: Žadatel vlastní chatu (jiná stavba) včetně pozemku na Třeboutické stráni, sousední
zahradu užívá na základě nájemní smlouvy.
Stanovisko OÚRM: Žádaný pozemek je dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je Územní
plán Litoměřice veden v zastavěném území ve stabilizovaných plochách s rozdílným způsobem
využití označených jako RI -  individuální rekreace – chatové lokality. Pozemek není z hlediska
koncepce platné územně plánovací dokumentace dotčen záměry veřejně prospěšných staveb či
opatření. K prodeji pozemku není připomínek. 

Stanovisko OSNMM: ZM dne 3.12.2020 usnesením č. 157/5/2020 schválilo cenu pozemků zahrad za
100,- Kč/m2. 

Projednáno v MK 9.11.2020 hlasováním            pro: 7  proti: 0     zdržel se: 0         odložit: 1

MK doporučuje schválit záměr prodeje pozemku.
Záměr prodeje projednán ZM dne 3.12.2020 usnesení č. 153/5/2020
Zveřejněno na úřední desce od 7.1.2021 do 25.1.2021 není připomínek ani námitek.

Dopad do rozpočtu města 2021: bude příjmem ÚZ 4802/4000.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../1/2021

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 4533/1 o výměře 1592 m2 (trvalý travní porost) v k.ú.
Litoměřice panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Praha 7 za cenu
smluvní 159 200 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

Příloha č. 1: 4533_1.pdf

V Litoměřicích 26.01.2021

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 4. 2. 2021

Číslo bodu: 26
Název bodu: Prodej pozemku parc.č. 1151/1 a parc.č. 1151/2 v k.ú. Pokratice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: paní Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a pan
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice 

Odůvodnění: ZM dne 11.2.2016 usnesením č. 29/2/2016 schválilo na žádost pí. xxxxxxxxxxxxxxxx 
prodej pozemku parc.č. 1151/1 o výměře 991 m2 (zahrada) a parc.č. 1151/2 (zast. plocha) o výměře
19 m2 v k.ú. Pokratice, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 1 186 245,- Kč a uhrazení nákladů za
vypracování znal. posudku ve výši 4 598,- Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru
nemovitostí.
Žadatelka pí. xxxxxxxxxxxxxxxx vlastní zděnou stavbu bez č.p. – jiná stavba (chatka) na pozemku
parc.č. 1151/2, pozemek parc.č. 1151/1 – zahrádku a pozemek pod chatkou užívá na základě nájemní
smlouvy. Z důvodu plánovaných investic (nové oplocení, oprava chaty) žádají o odkoupení pozemků
s tím, že nemají v úmyslu v dohledné době tento pozemek využít na výstavbu RD. 
Stanovisko OÚRM: Dle územně plánovací dokumentace jsou pozemky vedeny v lokalitě 14 – Štampův
mlýn a jsou zařazeny do ploch BI – Bydlení individuální v RD – městské. 
Stanovisko SNMM: Žadatelka při prvním projednání byla upozorněna na cenu pozemků související
s platným ÚP (ocenění, jako stavební). Souhlasila s projednáním žádosti. 
Cena dle znaleckého posudku v roce 2016 byla v dané lokalitě (k.ú. Pokratice) 1 174,50 Kč/m2.
Žadatelka odstoupila od nákupu s tím, že pokračuje v nájmu. Úhrada za vypracování znaleckého
posudku byla zaplacena.

Nová žádost: Rodina žadatelky nemovitosti užívá víc jak 35 let. Mají zájem o odkoupení pozemků.
Veškerá výsadba na zahradě byla provedena na jejich náklady. Žadatelé upozorňují na chybějící
inženýrské sítě i na nekvalitní přístupovou cestu. Pozemek chtějí i nadále využívat jako rodinnou
zahradu s investicí do rekonstrukce chaty, kterou zbudoval její otec.  

Projednáno v MK 9.11.2020 hlasováním: pro: 8             proti:0              zdržel se:0
MK doporučuje schválit záměr prodej pozemku parc.č. 1151/1 o výměře 991 m2 (zahrada) a parc.č.
1151/2 (zast. plocha) o výměře 19 m2 v k.ú. Pokratice za předpokladu nového ZP za cenu v čase a
místě obvyklou.
Záměr prodeje projednán ZM dne 3.12.2020 usnesením č. 154/5/2020.
Zveřejněno na úřední desce od 7.1.2021 do 25.1.2021 není připomínek ani námitek. 

Na základě zveřejnění záměru prodeje pozemků požádala paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice a pan
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, o koupi. Žadatelé byli informováni o tom,
že na pozemku parc. 1151/2 je chata, která není ve vlastnictví města, ale pí. xxxxxxxxxx. Z tohoto
důvodu by těmto novým žadatelům musela bát ke kupní ceně připočtena DPH.

Cena dle znaleckého posudku č. 2/796/21 činí 1 217 000 Kč.
Dopad do rozpočtu města 2021: bude příjmem ÚZ 4802/4000.
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Návrh Usnesení:

usnesením č. ../1/2021

a)    ZM ruší usnesení č. 29/2/2016 ze dne 11.2.2016.

 

b)    ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 1151/1 o výměře 991 m2 (zahrada) a parc.č. 1151/2 (zast.
plocha) o výměře 19 m2 v k.ú. Pokratice do podílového spoluvlastnictví (každý z kupujících podíl 1/3)
paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a panu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, za cenu dle
znaleckého posudku v čase a místě obvyklou ve výši 1 217 000 Kč a uhrazení nákladů na znalecký
posudek ve výši 4 719 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

c)    ZM neschvaluje prodej pozemku parc.č. 1151/1 o výměře 991 m2 (zahrada) a parc.č. 1151/2
(zast. plocha) o výměře 19 m2 v k.ú. Pokratice do podílového spoluvlastnictví (každý z kupujících
podíl ½) paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice a panu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku
v čase a místě obvyklou ve výši 1 217 000 Kč + DPH v aktuální výši a uhrazení nákladů na znalecký
posudek ve výši 4 719 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Příloha č. 1: 1151_1_2.pdf

V Litoměřicích 26.01.2021

Předkládá: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 4. 2. 2021

Číslo bodu: 27

Název bodu: Nákup části pozemku parc.č. 2470/4 o velikosti podílu 1/9 v k.ú.
Litoměřice

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

Důvodová zpráva:

Žadatel: OSNMM  

Odůvodnění: Pozemek je dle schváleného územního plánu - OÚ veřejně prospěšná stavba dopravní
infrastruktury označená jako D4       . Parcela č. 2470/4 o výměře 253 m2 (zahrada) sloužila, jako
příjezdová cesta k sousedním zahrádkám a je ve vlastnictví ze 7/9 města Litoměřice, 1/9 vlastní
MUDr. xxxxxxxxxa 1/9 pan xxxxxx. Na pozemku vázne předkupní právo podle § 101 zákona č.
183/2006 Sb., stavební zákon podle Územního plánu Litoměřice.

Zastupitelstvo města 2005-6 přijalo zásady – řešení vlastnických vztahů k pozemkům určeným na
budoucí místní komunikace v lokalitě Miřejovická stráň.

ZM dne 10.9.2009 schválilo:
Převody pozemků, nebo jejich částí, které jsou určeny na výstavbu komunikace, která je dle platného
územního plánu veřejně prospěšnou stavbou, mohou být městem Litoměřice odkoupeny za cenu
obvyklou, zjištěnou znaleckým posudkem. 

Cena 1/9 pozemku (cca 28,1 m2) dle znaleckého posudku č. 3/797/21 činí 15 000 Kč.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../1/2021

ZM schvaluje nákup spoluvlastnického podílu o velikosti 1/9 na pozemku parc.č. 2470/4 v k.ú.
Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku 15 000 Kč od pana Ing.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 40339 Chlumec.
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 4. 2. 2021

Číslo bodu: 28
Název bodu: Zrušení usnesení č. 163/5/2020 ze dne 3.12.2020
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: OSNMM 

ZM schválilo nákup pozemků usnesením č. 129/4/2020 dne 17.9.2020. Byla připravená KS s tím, že
následně bylo městu právním zástupcem prodávajícího oznámeno, že Státní pozemkový úřad proti
rozhodnutí Vrchního soudu podal k Nejvyššímu soudu ČR dovolání, o němž dosud nebylo rozhodnuto.

Vlastnické právo Biskupství litoměřického k předmětným pozemkům je touto žalobou zpochybněno a
právní úsek nedoporučuje podepsání připravené kupní smlouvy. Místo toho navrhuje uzavření
budoucí kupní smlouvy s čímž Biskupství souhlasí.  

Na základě toho byl dán nový návrh do ZM: Částečná revokace usnesení č. 129/4/2020 ze dne
17.9.2020. ZM dne 3.12.2020 schválilo uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na nákup
pozemků parc.č. 325/1, 330/2 a 330/3 celkem o výměře 33571 m2 (orná půda) v k.ú. Třeboutice, za
cenu smluvní ve výši 1 000 000 Kč, od Biskupství litoměřického, IČO: 00445126, sídlo Dómské
náměstí 1/1, Litoměřice. 

Usnesením Nejvyššího soudu 28Cdo 2777/2020-169 se zamítlo dovolání ČR Státního pozemkového
úřadu, nemusíme tedy podepisovat smlouvu o budoucí kupní smlouvě a pozemky na Třeboutické
skládce můžeme odkoupit.

Ponechá se v platnosti původní usnesení 129/4/2020 ze dne 17.9.2020: ZM schvaluje nákup pozemků
parc.č. 325/1, 330/2 a 330/3 celkem o výměře 3 35 71 m2 (orná půda) v k.ú. Třeboutice, za cenu
smluvní ve výši 1 000 000 Kč, od Biskupství litoměřického, IČO: 00445126, sídlo Dómské náměstí
1/1, Litoměřice.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../1/2021

ZM schvaluje zrušení usnesení č. 163/5/2020 ze dne 3.12.2020
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