
POZVÁNKA 
 
 

na 5. veřejné jednání Zastupitelstva m ěsta Litom ěřic konané dne 1. 8. 2013 od 
16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Lito měřicích,  

se sídlem Tyršovo nám. 68  
 
 
 

Program:  
 
I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu 
II. Doplnění / stažení bodu programu 
III Hlasování o programu 
IV. Bod jednání 
 
1. Rozpo čtová opat ření dle doporu čení FV ze dne 17.7.2013 
2. Poskytnutí dotace pro Destina ční agenturu České st ředoho ří, o.p.s. 
3. Přijetí dotace poskytnuté ÚK na odstran ění povod ňových škod 
4. Rozdělení finan čních prost ředků na odstran ění povod ňových škod 
5. Schválení zm ěny splátkového kalendá ře – TJ Sokol Litom ěřice 
6. Schválení prominutí úhrady nájemného – Zahrada Čech, s.r.o. 
7. Vzetí na v ědomí TOP 9 problém ů vzešlých z ve řej. projednávání a D ůvodové zprávy  
8. Vzetí na v ědomí dohody o zrušení závazku s Hospicem sv.Št ěpána, o.s.  
9. Prominutí dluhu 
10. Dopln ění Statutu sociálního fondu 
 
Majetkové záležitosti:  
Záměry:  
11. Prodej pozemk ů parc.č. 2902/1 (zahrada) a 2905/7 (ost.plocha) v k.ú. Lit oměřice  
12. Nákup pozemku parc. č. 2490/34 (ost.plocha) v k.ú. Litom ěřice 
13. Prodej části pozemku parc. č. 1755/2 (zast.plocha) v k.ú. Litom ěřice  
14. Nákup pozemk ů parc.č. 2576/1 (ost.plocha) a 2576/4 (ost.plocha) v k.ú. Litom ěřice 
 
Prodeje:  
15. Nákup pozemku parc. č. 3304/2 o vým ěře 32 m2 (ost.komunikace) v k.ú. Litom ěřice 
16. Prodej části pozemku parc. č. 4137/1 (a) a 4116/38 v k.ú. Litom ěřice  
17. Nákup 2/6 pozemk ů parc.č. 1378/2 a 1380/6 v k.ú. Litom ěřice 
18. Bezúplatný p řevod pozemk ů  v k.ú. Litom ěřice, smlouva č.j. 3871/13 od ČR ÚZSVM, 

Rašínovo náb řeží 390, Praha 
19. Zřízení věcného b řemene – umíst ění, provozování údržby a oprav elektriza ční 

distribu ční soustavy k částem pozemk ů parc.č. 1171/2, 1232/47 a 1247/2 v k.ú. Pokratice  
20. Zřízení věcného b řemene práva ch ůze a jízdy k části pozemku parc. č.767, ost.plocha- 

komunikace v k.ú. Litom ěřice  
21. Bezúplatný p řevod stavby komunikace na částech pozemk ů parc.č. 4690/1 a 4690/3 

v k.ú. Litom ěřice na M ěsto Litom ěřice (část cyklostezky Labe u MVE) 
22. Zrušení v ěcného p ředkupního práva z pozemk ů parc.č. 4682/4 a 4682/7 v k.ú. Litom ěřice 
Dopln ěné body:  
23. Bezúplatný p řevod pozemk ů v k.ú. Pokratice od ČR Státní pozemkový ú řad, Praha 
24. Bezúplatný p řevod pozemk ů  v k.ú. Litom ěřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, 

Rašínovo náb řeží 390, Praha 
 
V. Informace 
VI. Interpelace 
VII. Diskuze  
VIII. Závěr 
 
 



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

N  Á  V  R  H     D  O     Z M

pro jednání ZM,  dne : 1. 8. 2013

předkládá : ing. Lončák, MBA  – předseda FV

Návrh:
Rozpočtová opatření dle doporučení FV

Odůvodnění:

Viz zápis z jednání FV včetně příloh uveden v příloze

Návrh na usnesení:

ZM schvaluje:
rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 17. 7. 2013 (viz příloha orig. zápisu)

Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                             



Zápis
z jednání výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice

Finanční výbor (FV)

konaného dne 17. 7. 2013 od 16:00 v zasedací místnosti Mírové náměstí Litoměřice

Přítomni:

 ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV 
 ing. Vladimír Kestřánek, MBA – místopředseda FV
 Václav Knotek
 Jaroslava Elmanová
 ing. Jan Hrkal
 ing. Jaroslav Marek

Omluveni:

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

Zapisovatel: ing. Iveta Zalabáková

Program:

1. Návrhy na rozpočtová opatření
2. Různé

Konec jednání:17:45

Termín příštího jednání: 10. 9. 2013 

Zapsal(a): ing. Iveta Zalabáková



Hosté: 
Ing. Gryndler, ing. Svobodová, ing. Klusák, p. Dokoupil, Mgr. Krejza, p. Pech

Ad 1. Návrhy na rozpočtová opatření:

Dotace 2013 – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
FV schvaluje bez připomínek.
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0) 

Ekonomický odbor – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
FV schvaluje bez připomínek.
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)

Správní odbor – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
FV schvaluje bez připomínek.
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)

Útvar obrany a krizového řízení – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
FV schvaluje bez připomínek.
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)

Odbor školství, kultury, sportu a pam. péče – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
FV schvaluje bez připomínek.
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)

Odbor správy majetku města – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
FV schvaluje bez připomínek.
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)

Odbor životního prostředí – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
FV schvaluje bez připomínek.
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)

Stavební úřad – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
FV schvaluje bez připomínek.
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)

Odbor územního rozvoje – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
FV schvaluje bez připomínek.
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)

Odbor dopravy a siln. hospodářství – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
FV schvaluje bez připomínek.
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)

Oddělení projektů a strategií – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
FV schvaluje bez připomínek.
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)

cekem navržená rozpočtová opatření – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)

Ad 2. Různé
V rámci trvalých úsporných opatření nadále platí:
- při projednávání záležitostí v RM, ze kterých vyplývají další finanční nároky, které nejsou kryty v rámci 
schváleného rozpočtu města, je nutno finanční krytí nejprve předjednat ve FV
- před předložením těchto návrhů do RM je nutno písemně informovat vedoucí ekonomického odboru o výši 
předpokládaného finančního nároku nekrytého schváleným rozpočtem a způsobu jeho financování – tj. 
zasláním materiálu předkládaného do RM s uvedením těchto informací
- nutná snaha o maximální úspory v rámci schváleného rozpočtu
- u nutných nových akcí hledat přednostně zdroje v již schváleném rozpočtu, případně ve svých fondech 
(platí pro PO). V případě nezajištěného financování nesmí být akce realizována dříve než bude FV 
odsouhlaseno příslušné RO.



- v každém materiálu, který bude projednáván RM a bude spojen s finančním pohybem či dopadem 
na rozpočet města bude v odůvodnění uveden přesně ÚZ v rámci schváleného rozpočtu, popř. zda 
tento finanční pohyb má dopad do rozpočtové rezervy (v případě, že není obsaženo ve schváleném 
rozpočtu) 

vývoj daňových příjmů k 6/2013: 
- oproti 6/2012 navýšení o 15,4 mil. Kč (vývoj u jednotlivých daní – viz příloha)
- další vývoj daňových příjmů bude nadále průběžně sledován

 Přílohy:
 Návrhy rozpočtových opatření 
 Daňové příjmy k 6/2013

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

13010/6300 MPSV ČR - státní příspěvek na výkon pěstounské péče 0 1 388 1 388 0 1 388 1 388 MPSV ČR - státní příspěvek na výkon pěstounské péče 13010/6300

14018/6300 MV ČR - podpora prevence krim.-pohovor. a monitor. místnost 0 192 192 0 192 192 MV ČR - podpora prevence krim.-pohovor. a monitor. místnost 14018/6300

17871/9100 integrovaný operační program 3 529 -941 2 588

1805/1000 37 841 941 38 782

34070/3401 MK ČR-účel.dot.- PO-Knihovna K. H. Máchy-"Rok s českými ilustrátory" 0 15 15 0 15 15 MK ČR-účel.dot.- PO-Knihovna K. H. Máchy-"Rok s českými ilustrátory" 34070/3401

35016/6100 MZ - SR - účel. dot. - PO MěN - "Prohlubování vzdělávání lékařů" 0 4 4 0 4 4 MZ - SR - účel. dot. - PO MěN - "Prohlubování vzdělávání lékařů" 35016/6100

35017/6100 MZ - SF - účel. dot. - PO MěN - "Prohlubování vzdělávání lékařů" 0 24 24 0 24 24 MZ - SF - účel. dot. - PO MěN - "Prohlubování vzdělávání lékařů" 35017/6100

92/3327 KÚÚK-účel.dot.-ZŠ ul.Havlíčkova-prevence rizik.chování v ÚK 0 20 20 0 20 20 KÚÚK-účel.dot.-ZŠ ul.Havlíčkova-prevence rizik.chování v ÚK 92/3327

92/3328 KÚÚK-účel.dot.-ZŠ ul.Ladova-prevence rizik.chování v ÚK 0 20 20 0 20 20 KÚÚK-účel.dot.-ZŠ ul.Ladova-prevence rizik.chování v ÚK 92/3328

34054/3400 MK ČR - účel. dot. na program regenerace MPR 0 685 685 0 685 685 MK ČR - účel. dot. na program regenerace MPR 34054/3400

29008/5000 MZ - účel. dot. - nákl. na činn. odbor. les. hospodáře 0 239 239 0 239 239 MZ - účel. dot. - nákl. na činn. odbor. les. hospodáře 29008/5000

15007/9100 MŽ ČR -účel dot. MAESTRO - česko-švýcarská spolupráce 1 353 1 082 2 435 1 353 1 082 2 435 MŽ ČR -účel dot. MAESTRO - česko-švýcarská spolupráce 15007/9100

98011/2300 VPS - účel. dot. - povodně 2013 0 6 255 6 255 0 6 255 6 255 VPS - účel. dot. - povodně 2013 98011/xxxx

29004/5000 MZ ČR - účel. dot. - úhrada zvýšených nákladů (lesního zák.) 0 6 6 0 6 6 MZ ČR - účel. dot. - úhrada zvýšených nákladů (lesního zák.) 29004/5000

35/1000 0 100 100 0 100 100 35/1000

98074/2000 VPS - účel.dot. - volby do zastupitelstva v obcích (Oleško) 0 12 12 0 12 12 VPS - účel.dot. - volby do zastupitelstva v obcích (Oleško) 98074/2000

42 723 10 042 52 765 1 353 10 042 11 395

Poznámka k rozp. opatření ÚZ 17871/9100 + 1805/1000: 

Na základě výsledné kontroly CRR ČR Praha u výběrových řízení účel. dotace "Technologické centrum, spisová služba, vnitřní integrace" byly provedeny korekce celkových 

způsobilých výdajů projektu (tj. pokrácení očekávané dotace) o  941 tis. Kč - tj. tyto finance nutno uvolnit ze zdrojů z min. let.

C e l k e m C e l k e m 

KÚÚK - účel dot. - POVODNĚ - fond na mimořádné události KÚÚK - účel dot. - POVODNĚ - fond na mimořádné události

DOTACE + ostatní - rozp. opatření r. 2013 (zaokrouhlení na celé tisíce) 

1. Tabulka P ř í j m y V ý d a j e 

ÚZ/ORG N á z e v

zdroje z minulých let

ÚZ/ORGN á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)Rozpočet (v tis. Kč)



pro jednání ve finančním výboru, dne: 17.7.2013

předkládá odbor: ekonomický

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1. 1801/1000 daň z příjmů PO za obce 19 300 -6 841 12 459

2. 1801/1000 daň z přidané hodnoty 97 200 5 000 102 200

3. 1802/1000 poplatek ze psů 350 120 470

4. 1802/1000 popl. z ubytovací kapacity 300 -50 250

5. 1802/1000 popl. za provozování VHP 144 166 310

6. 1807/1000 Zahrada Čech s.r.o. - nájemné 3 787 -333 3 454

7. 1805/1000 zdroje z minulých let 38 782 -5008 33 774

C e l k e m 159 863 -6 946 152 917

původní změna nový

8. 1001/1000 daň z příjmu PO placená obcí 19 300 -6 841 12 459

9. 1008/1000 RRRS Severozápad - účel. dot. Litoměřice známé 213 -105 108

před i za svými hradbami 

C e l k e m 19 513 -6 946 12 567

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje:

1.-5., 7., 8. Navrhujeme rozpočtové opatření dle aktuálního vývoje daňových příjmů. 

O tyto finanční prostředky bude snížen rozpočet na položce zdroje z minulých let.  

6.-7. RM dne 13.6.2013 rozhodla doporučit FV současně ZM schválit rozpočtové opatření tj., snížit příjmy 

o 333 tis. Kč u výběru příjmů za pronájem areálu výstaviště ZČ. Společnost Zahrada Čech požádala RM   

o prominutí jedné splátky nájmu a to z důvodu zrušení kulturních akcí na výstavišti vlivem nepříznivého 

počasí a povodní. O tyto prostředky požadujeme navýšit rozpočet na položce zdroje z minulých let. 

7., 9. Dle podané žádosti o prominutí bylo městu prominuto penále ve výši 100 %, tj. 105 102,- Kč.

Konečná výše sankce po zohlednění všech prominutí u této dotace zůstává tedy ve výši 108 tis. Kč. 

Příjem finančních prostředků použijeme na snížení zapojení zdrojů z min. let.

Datum, podpis projednání s vedením města:   

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     8.7.2013 Mgr. Karel Krejza

Datum, podpis navrhovatele:                   8.7.2013 Ing. Iveta Zalabáková

Rozpočet (v tis. Kč)

ÚZ/ORG N á z e v

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

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

1. Tabulka P ř í j m y 

2. Tabulka V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)



pro jednání ve finančním výboru, dne: 17.7.2013

předkládá odbor:

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

původní změna nový

1. 2001/2000 MAS (České Středohoří) Euroregion Labe 128 6 134

2. 2023/2000 poštovné    1 220 -6 1 214

3. 2014/2000 opravy budov 400 100 500

4. 2001/2000 Destinační agentura České středohoří 300 150 450

5. 1002/1000 rozpočtová rezerva 736 -150 586

2 784 100 2 884

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:

Výdaje:

1. - 2. Žádáme o přesun finančních prostředků z položky rozpočtu poštovné ve výši 6 tis. Kč na položku  

rozpočtu MAS (České středohoří) Euroregion Labe.

3. Žádáme o navýšení položky opravy budov o 100 tis. Kč z důvodů vyššího čerpání při opravách střech 

a při zatékání v důsledku nenadálých povětrnostních vlivů, malování, opravy EZS. Navýšení rozpočtu

bude financované z položky hasičská zbrojnice. 

4.-5. navýšení dotace pro rok 2013 - finance požadovány z rozp. rezervy

Datum, podpis projednání s vedením města: 8.7.2013 Ing. Karel Chovanec

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   8.7.2013 Ing. Jaroslav Lachman

V ý d a j e

Rozpočet (v tis. Kč)

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

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

správní odbor

1. Tabulka P ř í j m y 

Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

C e l k e m 

ÚZ/ORG N á z e v

ÚZ/ORG N á z e v

2. Tabulka



pro jednání ve finančním výboru, dne: 17.7.2013

předkládá odbor: školství, kultury, sportu a PP

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

C e l k e m 

původní změna nový

1. 3401/3400 Hasičské slavnosti na Mírovém náměstí 200 -200 0

2. 3034/3300 příspěvek na lyžařských výcvik 7. tříd ZŠ 238 -68 170

3300/3500 ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus 200 458 658

3. Masarykova ZŠ - havárie - narušená omítka stropů v učebnách 0 261 261

4. ZŠ ul. Havlíčkova - havárie dešťového svodu/kanalizace 0 197 197

5. 1002/1000 rozpočtová rezerva 586 -190 396

C e l k e m 1 224 0 1 224

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Výdaje :

1-4. Z důvodu povodní byla odložena akce "Hasičské slavnosti na Mírovém náměstí" do r. 2014.

Úspora finanční prostředků ve výši 200 tis. Kč + 258 tis. Kč z rozpočtové rezervy budete použita na havárie na základních školách: 

Masarykova ZŠ - havárie - narušená omítka stropů v učebnách -  z důvodu zajištění 

bezpečnosti žáků během výuky je nutné opravu provést před začátkem školního roku ve 3 učebnách (3,17,19).   

Odhad nákladů je cca 261 tis. Kč. Do data konání FV bude vyhodnoceno poptávkové řízení a cena upravena dle skutečnosti.

ZŠ Havlíčkova - havárie dešťového svodu/kanalizace, nutné odstranit zatékání do objektu školy - odhad nákladů  

je cca 197 tis. Kč. Do data konání FV bude vyhodnoceno poptávkové řízení a cena upravena dle skutečnosti.

2. Do konce roku počítáme s plněním rozpočtu u položky příspěvky na lyžařský výcvik ve výši 170 tis. Kč.

Úsporu finanční prostředků vracíme do rozpočtové rezervy. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     8.7.2013 Mgr. Ladislav Chlupáč

Datum, podpis navrhovatele:                   8.7.2013 Ing. Andrea Křížová

Rozpočet (v tis. Kč)

ÚZ/ORG N á z e v

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

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

1. Tabulka P ř í j m y 

V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

2. Tabulka



pro jednání ve finančním výboru, dne: 17.7.2013

předkládá odbor:

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1. 1017/4000 protipovodňová opatření -pojistná událost 0 3 500 3 500

0 3 500 3 500

původní změna nový

2. 1017/4000 protipovodňová opatření - úhrada pojistných událostí 0 3 500 3 500

0 3 500 3 500

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:

Výdaje:

Česká pojišťovna zaslala na účet města zálohu ve výši 3,5 mil. Kč na úhradu povodňových škod vzniklých 

na majetku města (městské koupaliště a ubytovna v Želeticích). Na základě těchto skutečností navrhujeme 

rozpočtové opatření na úhradu faktur za provedené práce spojené s odstraněním povodňových škod 

na majetku města. 

Datum, podpis projednání s vedením města: 16.7.2013 Mgr. Karel Krejza

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   16.7.2013 Mgr. Václav Härting

C e l k e m 

ÚZ/ORG N á z e v

ÚZ/ORG N á z e v

2. Tabulka V ý d a j e

Rozpočet (v tis. Kč)

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

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

správy majetku města

1. Tabulka P ř í j m y 

Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 



pro jednání ve finančním výboru, dne: 17.7.2013

předkládá odbor: životního prostředí

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

5. 1805/1000 zdroje z minulých let 33 774 900 34 674

C e l k e m 33 774 900 34 674

původní změna nový

1. 5022/5000 sběrový dvůr, ul. Nerudova  - kanalizační přípojka + PD 0 370 370

2. 5003/5000 omezení škod černou zvěří 0 100 100

3. 1017/5000 protipovodňová opatření 0 900 900

4. 1002/1000 rozpočtová rezerva 396 -470 -74

C e l k e m 396 900 1 296

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Výdaje :

1.-4. Při realizaci investiční akce "Sběrový dvůr" bylo následně zjištěno, že je nutné nově vybudovat 

kanalizační přípojku pro objekt v ul. Revoluční. V současné době je objekt odkanalizován do bezodtokové 

jímky, která bude po zprovoznění kanalizační přípojky zrušena. Kalkulace víceprací činí 300 tis. Kč včetně

DPH, zpracování projektové dokumentace 18 tis. Kč a kalkulace na výkon stavebního dozoru činí cca 50 tis. Kč. 

Žádáme FV o uvolnění finančních prostředků ve výši 370 tis. Kč na tuto inv. akci z rozpočtové rezervy. 

2.-4. Rada města  dne 11.7. 2013 projednala a doporučila do FV návrh na rozpočtové opatření ve výši 100 tis. Kč.

Rozpočet bude použit na omezení škod způsobené černou zvěří, formou finančních pobídek pro střelce. 

Nutnost schválení tohoto opatření je dokládána stížnostmi ze strany pěstitelů vína i veřejnosti. 

Finanční prostředky požadujeme z rozpočtové rezervy. 

3., 5. V důsledku červnové povodně krizový štáb rozhodl, že je nutné urychleně realizovat opatření na omezení   

povodňových škod. Konkrétně se jedná o vybudování zpevnění stávajícího průrazu v tělese zemního valu

 na pozemku parcelní číslo 4849/12 k.ú.Litoměřice. Zpevnění bude provedeno pomocí štětovnicových stěn.

Dále bude zpevnění osazeno hradidly z dubových fošen a vybudována chránička pro vedení VN.

Jako další protipovodňové opatření bude realizován propustek v Mlékojedské ulici u LANY. Tento propustek

bude vybudován v současném zářezu komunikace formou osazení ocelového potrubí o průměru 700 mm s

hradidlem. Zatím není možné říci, zda se podaří na tato opatření zajistit finanční prostředky z jiných zdrojů

než z finančních zdrojů města. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   
(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     8.7.2013 Mgr. Václav Červín

Datum, podpis navrhovatele:                   8.7.2013 Ing. Pavel Gryndler

2. Tabulka V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

Rozpočet (v tis. Kč)

ÚZ/ORG N á z e v

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

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

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne: 17.7.2013

předkládá odbor:

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1. 7802/7000 správní poplatky a ostat. příjmy 400 400 800

400 400 800

původní změna nový

2. 1002/1000 rozpočtová rezerva -74 400 326

-74 400 326

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:

Příjmy a výdaje:

1-2. Žádáme o změnu rozpočtu tj., navýšení příjmů stavebního úřadu. V roce 2013 se změnil zákon č. 634/2004 Sb. 

Zákon o správních poplatcích, jehož účinností došlo k navýšení sazebníku poplatků. Vzhledem k tomu, že 

v prvních 5 měsíců tohoto roku jsme téměř naplnili příjmy, žádáme o navýšení příjmů o 400 tis. Kč.

Navýšený rozpočet převádíme do rozpočtové rezervy. 

Datum, podpis projednání s vedením města: 13.6.2013 Ing. Karel Chovanec

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   13.6.2013 Ing. Jan Nejtek

2. Tabulka V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

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

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

stavební úřad

1. Tabulka P ř í j m y 

Rozpočet (v tis. Kč)

ÚZ/ORG N á z e v

C e l k e m 



pro jednání ve finančním výboru, dne: 17.7.2013

předkládá odbor:

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1. 8210/8200 TJ SOKOL - splátka půjčky (Hrádek - fasáda) 243 -90 153

2. 1805/1000 zdroje z minulých let 34 674 1 333 36 007

34 917 1 243 36 160

původní změna nový

3. 8001/8100 inženýrská činnost 460 160 620

4. 8002/8100 zjednodušené projekty 271 102 373

5. bezpečnost provozu - ul.Žernosecká, Mrázova - 

(zvýraznění a osvětlení přechodů)

6. 8211/8200 VO - havarijní výměna osvětlení a svítidel 500 200 700

7. 8233/8200 ul. Liškova - oprava chodníku 0 200 200

8. 8257/8200 havarijní fond 700 160 860

9. 1017/8200 protipovodňová opatření 0 121 121

10. 8233/8200 ul. Nádražní - zajištění opěrné zdi 250 500 750

2 681 1 243 3 924

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:

Příjmy a výdaje:

1.-2. TJ Sokol Litoměřice žádá FV o změnu splátkového kalendáře ze smlouvy o půjčce, která byla schválena ZM 

dne 24.6.2010. Předmětem smlouvy byla půjčka ve výši 720 tis. Kč, kterou město poskytlo ze svého rozpočtu  

na opravu fasády na budově "Hrádku". Dlužník se zavázal splatit půjčku od r. 2011 do r. 2013, ročně 240 tis. Kč 

včetně úroků. Právnický subjekt se dostal do finančních problémů z důvodu neplacení nájemného nájemci.  

Zároveň prostory "Restaurace Hrádek" v současné době nejsou využity k pronájmu. TJ Sokolu Litoměřice zbývá 

doplatit 173 tis. Kč včetně úroků, kdy 73 tis. Kč by doplatil do konce roku 2013 (ve třech splátkách) a 100 tis. Kč 

v roce 2014 (ve čtyřech splátkách po 25 tis. Kč/čtvrtl.). Na základě těchto skutečností navrhujeme výpadek 

příjmů dorovnat zdroji z minulých let. 

Výdaje:

2.-3. Požadujeme navýšení této položky - komplexní zajištění VŘ na akci "Litoměřice - sběrná stoka ul. Bojská"  

advokátní kaceláří Duška&Svobodová ve výši 116 tis. Kč.

Z tohoto důvodu požadujeme navýšit rozpočet o 160 tis. Kč i s rezervou cca 44 tis. Kč pro nečekané výdaje do 

konce roku.

2., 4. Za zpracování dopravního značení ve prospěch cyklistů od TEO PLUS s.r.o. Litoměřice ve výši 102 tis. Kč 

požadujeme navýšit rozpočet na položce zjednodušené projekty . S tímto výdajem nebylo v rozpočtu počítáno.  

5., 6. Žádáme o převod úspory finančních prostředků u akce bezpečnost provozu - ul. Žernosecká, Mrázova tj., 

200 tis. Kč převést na akci " VO - havarijní výměna osvětlení a svítidel . Při tvorbě rozpočtu jsme požadovali

600 tis.Kč, které nám byly poníženy na 500 tis. Kč. Nad rámec rozpočtu plánované výměny svítidel byla provedena   

mimořádná výměna svítidel na sídlišti Kocanda. Navýšený rozpočet je nutný pro  další plánovanou výměnu tak, 

abychom byli schopni v průběhu tohoto roku i dalších oprav. 

8233/8200 500 -200 300

C e l k e m 

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

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

územního rozvoje

1. Tabulka P ř í j m y 

Rozpočet (v tis. Kč)

ÚZ/ORG N á z e v

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)



2., 7. Již delší dobu navrhujeme opravu chodníku ul. Liškova, který je ve špatném  technickém stavu. Proto požadujeme 

na tuto neinv. akci 200 tis. Kč.  

2., 8. Pravděpodobně očekáváme, že město Litoměřice bude v rámci rozpočtu OÚR a to z položky havarijního fondu 

financovat náklady za odstraňování buněk jako nebezpečného odpadu na Výstavišti Zahrada Čech. 

Plnění této položky je 370 tis. Kč. Zbývá k čerpání 330 tis. Kč do konce roku.    

2., 9. V rámci povodní v červnu 2013 bylo nutné vyčíslit náklady na obnovu území po povodni pro potřeby Ústeckého 

kraje. Odhad těchto nákladů provedly autorizované osoby a za tento výkon požadují souhrnem částku 121 tis. Kč.

2., 10. Z důvodu havarijního stavu opěrné zdi v ul. Nádražní (areál TSM) bylo navrhováno uvolnění finančních prostředků

v rámci rozpočtu města na rok 2013. Původně navrhovaná částka byla ponížena na 250 tis. Kč. Vzhledem 

k opakujícímu se vypadávání kamenů z této zdi na chodník a silnici a taktéž na písemné podněty ze strany

občanů, si vyžádal OÚR nabídky od případných uchazečů. Na základě toho byla jako nejvýhodnější vybrána

nabídka na částku 745 tis. Kč vč. DPH. Stavebně technický stav opěrné zdi vyžaduje okamžitou nápravu. 

Navýšení rozpočtu na položkách pod bodem 3., 4., 7.-10. Požadujeme financovat zdroji z minulých let.  

Datum, podpis projednání s vedením města: 8.7.1013 Mgr. Václav Červín

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   8.7.2013 Přemysl Pech



pro jednání ve finančním výboru, dne: 17.7.2013

předkládá útvar:

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

původní změna nový

1. 2301/2300 hasičská zbrojnice - oprava budovy 430 -430 0

2. 2309/2300 odměny ( zásahy při povodni ) 0 110 110

3.   2309/2300 pohoštění 0 10 10

4. 1002/1000 rozpočtová rezerva 326 210 536

756 -100 656

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:

Výdaje:

1. Nevyčerpané finanč. prostředky z důvodu zrušení opravy vrat hasičské zbrojnice budou použity na financování: 

2. odměn dobrovolným hasičům za práci při povodních 6/2013 a to ve výši 110 tis. Kč,  

3. na občerstvení ve výši 10 tis. Kč SDH, 

4. navýšení rozpočtové rezervy ve výši 210 tis. Kč.

opravy budov ve výši 100 tis. Kč v rozpočtu správního odboru.

Datum, podpis projednání s vedením města: 8.7.2013 Ing. Karel Chovanec

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   8.7.2013 Ing. Jaroslav Lachman

N á z e v

2. Tabulka

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

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

obrany a krizového řízení

1. Tabulka P ř í j m y 

C e l k e m 

V ý d a j e

Rozpočet (v tis. Kč)

Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

ÚZ/ORG N á z e v

ÚZ/ORG



pro jednání ve finančním výboru, dne: 17.7.2013

předkládá odbor:

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1. 8801/8500 ZOZ - řidičské oprávnění 400 20 420

2. 8801/8500 ostatní nedaňové příjmy 2 900 200 3 100

8804/8500 parkovací automaty 9 300 -320 8 980

8805/8500 parkovací karty 1 300 100 1 400

13 900 0 13 900

původní změna nový

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:

Příjmy:

1.-3. Navrhujeme rozpočtová opatření na výběr očekávaných příjmů.

Datum, podpis projednání s vedením města: 8.7.2013 Jan Szántó

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   8.7.2013 Bc. Jan Jakub

C e l k e m 

V ý d a j e

Rozpočet (v tis. Kč)

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

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

dopravy a silničního hospodářství

1. Tabulka P ř í j m y 

Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

ÚZ/ORG N á z e v

ÚZ/ORG N á z e v

2. Tabulka



pro jednání ve finančním výboru, dne: 17.7.2013

předkládá odbor: projektů a strategií

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

4. 1805/1000 zdroje z minulých let 36 007 475 36 482

C e l k e m 36 007 475 36 482

původní změna nový

1. 5022/9100 Českomor. komoditní burza Kladno 0 118 118

2. 5022/9100 MM TRADER CZ 0 66 66

3. 9807/9100 energetický management 24 291 315

C e l k e m 24 475 499

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje :

1., 2., 4. Dne 16.5.2013 RM schválila uzavření smlouvy s dohadcem Českomoravskou komoditní burzou Kladno,  

společností MM TRADER CZ, a.s., pro zprostředkování nákupu elektrické energie a plynu pro město 

a jeho příspěvkové organizace minimálně pro období 1.7.2013 – 31.12.2014. Náklady za uskutečnění

nákupu prostřednictvím komoditní burzy budou ve výši 183 744 Kč včetně DPH, které potřebujeme 

zatím zafinancovat ze zdrojů HV-ÚZ 1805. Předpokládáme, že plnění rozpočtu na položkách el. energie 

a plynu u odboru správního dojde k významné úspoře finančních prostředků. Žádáme, aby úspora 

rozpočtu na položkách energií byla řešena až koncem roku 2013 a vrácena do rozp. rezervy. 

3.-4. Dle novely zákona hospodaření energií 318/2012 Sb. musí mít  od 1. července 2013 budovy užívané 

orgány veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 zpracovány průkazy 

energetické náročnosti (PENB). Pro město Litoměřice se tato povinnost týká 39 objektů. Díky projektu

MAESTRO bude cca polovina daných průkazů hrazena z externích zdrojů. Náklady na zbývající PENB

činí 291 tis. Kč včetně DPH. Tyto prostředky požadujeme uvolnit ze zdrojů min. let. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   
(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     8.7.2013 Mgr. Ladislav Chlupáč

Datum, podpis navrhovatele:                   8.7.2013 Ing. Dana Svobodová

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

Rozpočet (v tis. Kč)

ÚZ/ORG N á z e v

2. Tabulka V ý d a j e

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

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

1. Tabulka P ř í j m y 



rozp. rezerva zdroje z min. let

ÚZ 1002/1000 ÚZ 1805/1000

stav po 4. RO 736 37 841 38 577

dotace 0 941

mezisoučet 736 38 782

ekonomický 0 -5 008

mezisoučet 736 33 774

správní -150 0

mezisoučet 586 33 774

školství -190 0

mezisoučet 396 33 774

životního prostředí -470 900

mezisoučet -74 34 674

stavební úřad 400 0

mezisoučet 326 34 674

územního rozvoje 0 1 333

mezisoučet 326 36 007

útvar obrany a krizového řízení 210 0

mezisoučet 536 36 007

oddělení projektů a strategií 0 475

mezisoučet 536 36 482

stav po 5. RO 536 36 482 37 018

5. RO celkem -200 -1 359 -1 159

odbor celkem



Výběr daní za období      

1-6/2013 

s porovnáním na období 1-6/2012

(údaje v tis. Kč)

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

43 160 48 000 5 060 8 000 4 220 5 500 0 0 40 360 46 000 20 000 19 300 91 400 97 200 20 300 20 300

1 5 863 7 076 715 329 368 467 0 0 6 916 7 108 0 0 7 829 8 541 217 169

2 4 098 4 248 161 326 779 902 0 0 260 331 0 0 14 301 16 824 56 16

3 3 142 3 758 1 274 522 240 281 0 0 7 742 9 262 0 0 0 2 297 93 12

13 103 15 082 2 150 1 177 1 387 1 650 0 0 14 918 16 701 0 0 22 130 27 662 366 197

4 2 587 2 938 3 868 251 308 0 0 2 042 2 211 0 0 4 218 6 555 28 3

5 3 016 3 820 5 9 340 379 0 0 0 0 0 0 13 350 11 411 20 20

6 3 854 4 509 17 0 285 377 0 0 7 966 5 473 19 278 12 459 1 506 7 116 13 940 14 410

9 457 11 267 25 877 876 1 064 0 0 10 008 7 684 19 278 12 459 19 074 25 082 13 988 14 433

7

8

9

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

10

11

12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0

22 560 26 349 2 175 2 054 2 263 2 714 0 0 24 926 24 385 19 278 12 459 41 204 52 744 14 354 14 630

%
plnění 52 55 43 26 54 49 0 0 62 53 96 65 45 54 71 72

107 482 122 876

53 55

VÝBĚR DANÍ V ROCE 2012 a 2013

Měsíc

1111 1112 1113 1119

FO-ZČ FO-SVČ FO-KV

Rozdíl plnění +/-

15 394(bez PO-OBCE)

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)

% plnění (bez PO-OBCE)

ZRUŠENÉ Daň z nem.

1121 1211 1511

PO PO-OBCE DPH

1122



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

N  Á  V  R  H     D  O     Z M 
 
 
 
pro jednání ZM,  dne : 1. 8. 2013 
 
předkládá :      Mgr. Ladislav Chlupáč – starosta 
  ing. Iveta Zalabáková – vedoucí ekon. odboru 
   
 
Návrh:  
Poskytnutí dotace pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s. 

 
 
 
Odůvodnění: 
 

- jedná se o navýšení dotace  na činnost na rok 2013 o částku 150 tis. Kč, město je spolu 
s Ústeckým krajem a Biskupstvím litoměřickým zakladatelem, navýšení dotace bylo projednáno 
na jednání FV 17.7. 

- tj. konečná výše dotace pro rok 2013 – 450 tis. Kč – je součástí schváleného rozpočtu města – viz 
ÚZ 02001/2000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh na usnesení: 

a) ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 150 tis. Kč pro Destinační agenturu České 
středohoří, o.p.s., IČ: 287 50 853, se sídlem Tyršovo náměstí 68, 412 01 Litoměřice  

b) ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro Destinační agenturu České 
středohoří, o.p.s., (smlouva o dotaci viz příloha orig.  zápisu) 

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

I. 
 Smluvní strany 

 
Poskytovatel: Město Litoměřice 
Sídlo:             Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice  
Zastoupený:   Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou 
IČ: 00263958 
DIČ: CZ00263958 
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 
číslo účtu: 1524471/0100 
(dále jen ,,poskytovatel“) 
 
a 
 
Příjemce:      Destinační agentura České středohoří, o.p.s. 
Sídlo:           Tyršovo náměstí 68, 412 01 Litoměřice 
Zastoupený: Luďkem Jirmanem, ředitelem 
IČ: 28750853  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 107 – 1470530297/0100  
Příjemce je zapsán v rejstříku obecně prospěšných společností oddíl O, vložka č. 325 
(dále jen ,,příjemce“) 
 

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

II. 
Poskytnutí dotace 

 
Poskytovatel poskytuje na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Litoměřice č. ................. 
ze dne 1.8.2013 dotaci ve výši 150.000,-Kč (slovy: jednostopadesátisíc korun českých), která 
bude převedena jednorázově bezhotovostně na účet příjemce č. účtu 107 – 1470530297/0100 
do 10-ti dnů od schválení zastupitelstvem.  
Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie 
(smlouva o založení Evropského společenství). 
 

III. 
Financování 

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

Destinační agentury České středohoří, o.p.s. v roce 2013 a na realizaci projektů a 
aktivit podporujících rozvoj cestovního ruchu v destinaci České středohoří. 

2. Termín ukončení čerpání dotace je 31.12.2013.   
 

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

- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti, 
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- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním činností stanovených 
zakládací smlouvou o.p.s., 

- byl vynaložen v souvislosti s činnostmi příjemce realizovanými v rámci 
běžného kalendářního roku, 

- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho 
účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními 
podpůrnými doklady. 

 
Neuznatelný náklad je náklad na : 
 

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

 
 

IV. 
Práva a povinnosti  

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

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

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

destinace České středohoří. 
 

c) Dotaci nepřevést na jiný subjekt. 
 

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

 
e) Předat poskytovateli písemné závěrečné vyúčtování o použití poskytnuté dotace, a to 

do 31.1. následujícího kalendářního roku. 
 

f) Závěrečné vyúčtování čerpání dotace musí obsahovat přehled všech výdajů hrazených 
z dotace doložených kopiemi účetních dokladů.  

 
g) 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. 

 
h) Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití 

prostředku dotace a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence. 
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i) Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele z něhož mu byla 
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než poskytnutá 
částka, a to do 15.2. následujícího kalendářního roku. 

  
j) Respektovat závěry kontroly provedené poskytovatelem. 

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

rozpočtové kázně, poskytovatel při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona            
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů.    

   
V. 

Sankce, odstoupení od smlouvy 
 
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek této smlouvy požadovat na příjemci 
vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele prostředky poskytnuté v rámci 
dotace vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě prodlení příjemce s vrácením 
prostředků poskytnuté dotace, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty až 
do výše 15% z takové částky. Povinnost úhrady úroků z prodlení nebo penále je ustanovením 
o smluvní pokutě nedotčena. 
 
2.Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že příjemce poruší smluvní 
povinnosti stanovené touto smlouvou.  

 
VI. 

Ostatní ujednání 
 
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Město Litoměřice (poskytovatel) jako 
orgán územní samosprávy, je povinno poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti, 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě obsažený, není 
označován za obchodní tajemství. Příjemce dotace prohlašuje, že: 

a) Město Litoměřice je oprávněno, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb.,             
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat 
veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního 
vztahu pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, 
předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech), 

b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. ty které jsou použity v rámci tohoto 
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob nepodléhají 
povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a 
zveřejněním. 

 
2.Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy, 
dotačního titulu a výše poskytnuté dotace.  
 
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných 
a číslovaných dodatků. 
 
4.Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  
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5.Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž 
poskytovatel dotace obdrží dvě vyhotovení a příjemce dotace jedno vyhotovení smlouvy.  
 
6.Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních 
stran. 
 
 
V Litoměřicích dne ………… 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………....                                       ……………………………………… 
      Mgr. Ladislav Chlupáč                                                               Luděk Jirman                         
   starosta Města Litoměřice                                                  ředitel Destinační agentury                  
                                                                                                     České středohoří, o.p.s. 



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

N  Á  V  R  H     D  O     Z M 
 
 
 
pro jednání ZM,  dne : 1. 8. 2013 
 
předkládá :      Mgr. Ladislav Chlupáč – starosta 
  ing. Iveta Zalabáková – vedoucí ekon. odboru 
   
 
Návrh:  
Přijetí dotace poskytnuté Ústeckým krajem na odstranění povodňových škod 

 
Odůvodnění: 
 

- Ústecký kraj poskytl obcím zasaženým povodněmi v červnu 2013 dotace na odstranění 
povodňových škod (viz příloha) – v případě Města Litoměřice se jedná o částku 100 tis. Kč 

- dotace by měla být rozdělena mezi nejvíce postižené občany města  
- ze strany Ústeckého kraje je požadováno schválení přijetí dotace ZM obce dle zákona o obcích do 

31.8. 2013 
- o rozdělení finančních prostředků  konkrétním občanům rozhodne krizový štáb Města Litoměřice 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje přijetí dotace ve výši 100 tis. Kč poskytnuté Ústeckým krajem na odstranění 
povodňových škod 

 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                              
 







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

N  Á  V  R  H     D  O     Z M 
 
 
 
pro jednání ZM,  dne : 1. 8. 2013 
 
předkládá :      Mgr. Ladislav Chlupáč – starosta 
  ing. Iveta Zalabáková – vedoucí ekon. odboru 
   
 
Návrh:  
Rozdělení finančních prostředků na odstranění povodňových škod 

 
Odůvodnění: 
 

- v souvislosti s povodněmi v červnu 2013 vyhlásilo Město Litoměřice veřejnou sbírku na 
odstraňování povodňových škod - termín ukončení sbírky je 31.10.2013 – aktuální stav je cca 515 
tis. Kč (z toho 333 tis. Kč poskytlo statutární město Ostrava, zbylých 182 tis. Kč další dárci) 

- dále byla Městu Litoměřice Ústeckým krajem poskytnuta dotace ve výši 100 tis. Kč na odstranění 
povodňových škod – tato dotace by měla být rozdělena mezi nejvíce postižené občany města 

- po povodních v roce 2002, kdy město rovněž zřídilo povodňovou sbírku, rozhodoval o rozdělení 
financí z této sbírky krizový štáb, který k tomu pověřilo ZM – finance byly vypláceny 
jednorázově na základě jednoduché darovací smlouvy 

- stejným způsobem by mělo být řešeno i nyní – tj. o rozdělení financí jak ze sbírky, tak z krajské 
dotace by měl rozhodnout krizový štáb obce s rozšířenou působností Litoměřice, finance budou 
vypláceny na základě darovacích smluv (viz příloha) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh na usnesení: 

ZM pověřuje krizový štáb obce s rozšířenou působností Litoměřice rozdělením finančních 
prostředků z veřejné sbírky vyhlášené za účelem odstranění povodňových škod a z dotace 
poskytnuté Ústeckým krajem  na odstranění povodňových škod formou darovacích smluv (viz 
příloha orig. zápisu). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                              
 



Darovací smlouva 

uzavřená podle § 628 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Město Litoměřice 
zastoupené starostou Mgr. Ladislavem Chlupáčem 
se sídlem Litoměřice, Mírové nám. 15/7 
IČ : 00 263 958, DIČ : CZ 00 263 958 
jako dárce, na straně jedné 
 
a 
 
Pan/paní, jméno, příjmení,                                                              název obch. společnosti  
datum narození                                                                                IČ, sídlo  
bytem                                                                                               zastoupena   
jako obdarovaný, na straně druhé 
 

uzavírají tuto darovací smlouvu: 

I. 

Město Litoměřice uspořádalo veřejnou sbírku za účelem shromáždění finančních prostředků               
na ,,Odstraňování povodňových škod – povodně 2013“. Z výtěžku této sbírky jsou poskytovány 
finanční dary fyzickým a právnickým osobám, kterým v důsledku povodní vznikla škoda na jejich 
majetku, na území města.   

II. 

Výše uvedené smluvní strany uzavírají tuto darovací smlouvu, jejímž předmětem je finanční dar. 
Dárce na základě této smlouvy daruje obdarovanému finanční částku ve výši ...,-Kč (slovy: .... korun 
českých). Obdarovaný tento dar přijímá do svého vlastnictví. 

Smluvní strany se dohodly, že finanční dar bude dárcem poskytnut po podpisu této smlouvy, a to  

a) bezhotovostním převodem na účet č. ............../......   

b) výplatou v hotovosti. 

Finanční dar je poskytnut na základě rozhodnutí krizového štábu ORP Litoměřice, který byl pověřen 
tímto úkonem Zastupitelstvem města Litoměřice na jeho zasedání dne 1.8.2013 pod usnesením č. ....     

III. 

Poskytnutí daru je vázáno na účel-odstraňování škod na majetku obdarovaného, způsobených 
povodněmi. Obdarovaný se zavazuje, že poskytnuté finanční prostředky použije výhradně za tímto 
sjednaným účelem. V případě porušení tohoto závazku je obdarovaný povinen dar na výzvu dárce 
bezodkladně vrátit. 

IV. 
 

Smluvní strany si smlouvu přečetly, porozuměly jí a svůj souhlas s obsahem jednotlivých ustanovení 
stvrzují podpisem. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními 
stranami. Smlouva je vyhotovena ve třech rovnocenných výtiscích, z nichž dárce obdrží dva výtisky a 
obdarovaný jeden.  

V Litoměřicích dne …………2013                                   

 

 

 

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

      Mgr. Ladislav  Chlupáč                                                               (obdarovaný) 
     starosta  Města Litoměřic                                          



Darovací smlouva 

uzavřená podle § 628 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Město Litoměřice 
zastoupené starostou Mgr. Ladislavem Chlupáčem 
se sídlem Litoměřice, Mírové nám. 15/7 
IČ : 00 263 958, DIČ : CZ 00 263 958 
jako dárce, na straně jedné 
 
a 
 
Pan/paní, jméno, příjmení,                                                               
datum narození                                                                                 
bytem                                                                                                
jako obdarovaný, na straně druhé 
 

uzavírají tuto darovací smlouvu: 

I. 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 26.6.2013, usnesením č. 9/7Z/2013 rozhodlo o poskytnutí dotace  
městu Litoměřice na odstranění povodňových škod v roce 2013 na majetku občanů Ústeckého kraje, 
s tím, že tyto finanční prostředky budou rozděleny mezi nejvíce postižené občany města.   

II. 

Výše uvedené smluvní strany uzavírají tuto darovací smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí 
finančního daru z prostředků dotace. Dárce na základě této smlouvy daruje obdarovanému částku      
ve výši ...,-Kč (slovy: .... korun českých). Obdarovaný tento dar přijímá do svého vlastnictví. 

Smluvní strany se dohodly, že finanční dar bude dárcem poskytnut po podpisu této smlouvy, a to   

a) bezhotovostním převodem na účet č. ............../......   

b) výplatou v hotovosti. 

Finanční dar je poskytnut na základě rozhodnutí krizového štábu ORP Litoměřice, který byl pověřen 
tímto úkonem Zastupitelstvem města Litoměřice na jeho zasedání dne 1.8.2013 pod usnesením č. ....     

III. 

Poskytnutí daru je vázáno na účel-odstraňování škod na majetku obdarovaného, způsobených 
povodněmi. Obdarovaný se zavazuje, že poskytnuté finanční prostředky použije výhradně za tímto 
sjednaným účelem. V případě porušení tohoto závazku je obdarovaný povinen dar na výzvu dárce 
bezodkladně vrátit. 

IV. 
 

Smluvní strany si smlouvu přečetly, porozuměly jí a svůj souhlas s obsahem jednotlivých ustanovení 
stvrzují podpisem. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními 
stranami. Smlouva je vyhotovena ve třech rovnocenných výtiscích, z nichž dárce obdrží dva výtisky a 
obdarovaný jeden.  

V Litoměřicích dne …………2013                                   

 

 

 

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

      Mgr. Ladislav  Chlupáč                                                               (obdarovaný) 
     starosta  Města Litoměřic                                          



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

N Á V R H   D O   ZM 
 
pro jednání ZM, dne: 1.8. 2013     
předkládá: odbor územního rozvoje     
 
 
Návrh předložit před jednáním ZM, nejpozději do čtvrtka (7 dní před jednáním) do 12.00 hod. 
sekretariátu města.. Po zařazení do programu předkládá navrhovatel osobně s řádným odůvodněním. 
Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření tohoto 
odboru. Předkládající odbor předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x navrhovateli. 
 
 
 
Návrh:     
Schválení změny splátkového kalendáře – TJ Sokol Litoměřice. 
 
 
Odůvodn ění:     
TJ Sokol, Osvobození 17, Litoměřice žádá o změnu splátkového kalendáře při splácení půjčky na 
fasádu budovy Hrádku, Tyršovo náměstí, Litoměřice. Ve smlouvě, která byla schválena ZM dne 
24.6.2010, se TJ Sokol zavázal k zaplacení půjčky do 15.8.2013. Vzhledem k finanční situaci není TJ 
Sokol schopen splátku splatit k výše uvedenému termínu. 
RM na svém zasedání dne 11.7.13 doporučila ZM schválení změny splátkové kalendáře. 
 
 
Dopad do rozpo čtu m ěsta :  
Org. 8200/ÚZ 08210 – příjem 72 846,- Kč (pův. v rozpočtu příjem ve výši 243 tis. Kč) 
 
 
Návrh na usnesení:     
ZM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě mezi Městem Litoměřice a TJ Sokol, Osvobození 191/17, 
Litoměřice na změnu splátkového kalendáře při splácení půjčky na fasádu budovy Hrádku, Tyršovo 
náměstí, Litoměřice (viz. originál zápisu). 
 
 
  
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        



Dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce 
ze dne 12.8.2010 

 
 

Město Litoměřice, IČ: 00263958 
sídlo: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice 
zastoupené Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou města 
(dále jen „věřitel“) 
 
a 
 
Tělocvičná jednota SOKOL Litoměřice, IČ: 41326334 
sídlo: Osvobození 191/17, Litoměřice 
zastoupená Jaroslavem Skalníkem 
(dále jen „dlužník“) 
 
 

I. 
 

Smluvní strany uzavřely dne  12.8.2010 smlouvu o půjčce, jejímž předmětem je poskytnutí 
finanční částky ve výši 720.000,-Kč věřitelem, kdy tato částka je splácena dlužníkem dle 
splátkového kalendáře. 
  

II. 
 

Smluvní strany se dohodly  na změně čl. II. odstavec druhý před dvojtečkou,  který nově zní: 
 
Dlužník se zavazuje předmět plnění vrátit nejpozději do 15.12.2014 bezhotovostním 
převodem na účet věřitele č. 9005-1524471/0100 vedený u Komerční banky a.s., a to 
v souladu s tímto splátkovým kalendářem: 
 

III. 
 

Smluvní strany se dohodly na změně  8. splátky specifikované v čl.II odst. druhém této 
smlouvy a doplněním tohoto odstavce  o  další splátky, a to   následovně: 
 
k 15.10.2013 ve výši    30 000,- Kč 
k 15.12.2013 ve výši    30 000,- Kč 
k 15.3.2014  ve výši     25 000,- Kč 
k 15.6.2014  ve výši     25 000,- Kč 
k 15.9.2014  ve výši     25 000,- Kč 
k 15.12.2014 ve výši    25 000,- Kč 
 

IV. 
 
Smluvní strany se dohodly na změně čl.II odstavec třetí, který nově zní: 
 



Dlužník se zavazuje věřiteli uhradit úrok ve výši průměrné meziroční výše inflace 
zveřejňované Českým statistickým úřadem. Úroky budou hrazeny takto: 
 
úrok za rok 2012 ve výši 12 846,- Kč   k 15.8.2013 
úrok za rok 2013      k 15.9.2014 
úrok za rok 2014     k 15.12.2014 spolu s poslední splátkou 
 
O výši úroku vyrozumí věřitel dlužníka v dostatečném předstihu. 
 

V. 
 
Ostatní ujednání čl.II smlouvy se nemění. 
 
Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dlužník obdrží po jednom a věřitel 
po dvou stejnopisech. 
 
Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem města Litoměřice dne 1.8.2013. 
 
 
V Litoměřicích: 
 
 
 
 
………………………………    …………………………………. 
            dlužník         věřitel 









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

 N Á V R H   D O   ZM 
 
 
pro jednání ZM, dne: 1.8.2013 
předkládá: odbor územního rozvoje 
 
 

Návrh předložit před jednáním ZM, nejpozději do čtvrtka (7 dní před jednáním) do 12.00 hod. 
sekretariátu města.. Po zařazení do programu předkládá navrhovatel osobně s řádným odůvodněním. 

Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření 
tohoto odboru. Předkládající odbor předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x 
navrhovateli. 
 
Návrh:  
Schválení prominutí úhrady nájemného – Zahrada Čech, s.r.o. 
 
Odůvodn ění:  
Spol. Zahrada Čech, s.r.o., Na Vinici 948/13, Litoměřice žádá o prominutí úhrady nájemného ve výši  
333 333,- Kč za areál výstaviště Zahrada Čech za měsíc červen 2013. V tomto měsíci byly zrušeny 
veškeré akce z důvodu špatného počasí a následných povodní. Areál výstaviště byl v době povodní 
bezplatně využíván subjekty, které mají sídlo v záplavové oblasti. 
Rada města na svém zasedání dne 27.6.13 doporučila ZM schválení prominutí úhrady. 
 
 
Dopad do rozpo čtu m ěsta:  
Neuskutečněný příjem ve výši 333 333,- Kč. 
 
 
Návrh na usnesení:  
ZM schvaluje prominutí úhrady nájemného ve výši 333 333,- Kč za areál výstaviště Zahrada Čech za 
měsíc červen 2013 pro spol. Zahrada Čech, Na Vinici 948/13, Litoměřice. 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele: __________________    Přijaté usnesení ZM č.: ___________________ 
 
 
 
 
 



















M ě s t s k ý    ú ř a d    L i t o m ě ř i c e 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 

 
pro jednání ZM, dne:  1.8.2013 
žadatelka: S.T.  
předkládá: právní oddělení – Bc. Martina Skoková   
  
Návrh:    prominutí dluhu 
 
Odůvodnění:   
Žadatelka byla nájemcem bytu č. XXXXX o velikosti 3+1 s příslušenstvím na adrese XXXXX 
v Litoměřicích. Byla jí dána výpověď z nájmu podle § 711 odst. 2 písm. a) a b) občanského 
zákoníku, tedy nejen kvůli dluhům na nájemném, ale i pro porušování dobrých mravů, které 
spočívalo v hromadění komunálního odpadu v předmětném bytě. 
Rozhodnutím soudu bylo nařízeno vyklizení bytu, které proběhlo ve dnech 7.1. až 19.1.2011. 
Vyklízení  bytu trvalo po 7 dní, za přítomnosti soudních vykonavatelů a žadatelky. Každý den 
byl o vyklízení sepsán protokol a dále byla pořízena fotodokumentace (vše k nahlédnutí     
na právním oddělení). Práce prováděl pan Vladislav Slaboch, Školní 299, Litoměřice, IČ: 
72575735, a to konkrétně 4 zaměstnanci jeho firmy. Náklady, které jsou podrobně rozepsány 
v dodacím listu, pak byly vyčísleny na 41.480,-Kč.  
Žadatelka si sama určovala, které věci jsou určené k likvidaci, a které chce uskladnit. Vše 
bylo uloženo ve skladu v domě č.p. 986 v Mrázově ulici v Litoměřicích, a to po dobu cca 
jednoho roku, bezplatně. 
Náklady na vyklizení jsou spolu s nedoplatkem na vyúčtování služeb poskytovaných 
s užíváním předmětného bytu za rok 2010, ve výši 1.771,-Kč s příslušenstvím, vymáhány 
soudní cestou. Žadatelka podala proti vydanému platebnímu rozkazu odpor, ve kterém mimo 
jiné uvádí, že XXXXX.  
Právní oddělení a ÚSBH shodně uvádějí, že tvrzení žadatelky se nezakládají na pravdě, což 
bylo sděleno i ve vyjádření k odporu zaslaném soudu. Žadatelka XXXXX. 
Žadatelka ve své žádosti o prominutí uvádí, že XXXXX. 
Právní oddělení k tomu podotýká, že nezná adresu žadatelky, neuvedla ji ani v žádosti         
o prominutí ani v podaném odporu, trvalé bydliště má na ohlašovně MěÚ. Nebylo tedy 
možné poučit ji o možnosti splácení ve splátkách.  
Právní oddělení shodně s ÚSBH nedoporučují vyhovění žádosti. Pokud se týká 
nedoplatku na vyúčtování služeb nejedná se o vysokou částku a k jejímu prominutí není 
důvod. Po jejím splacení může žadatelka jako každý občan, požádat o prominutí 
příslušenství dle zásad ZM.  
Pokud jde o náklady na vyklizení bytu, tyto způsobila žadatelka sama svým chováním. 
Nájemní vztah skončil uplynutím výpovědní doby ke dni XXXXX.   
 
Návrh na usnesení:   
a) ZM schvaluje prominutí nákladů na vyklizení bytu č. XXXXX na adrese XXXXX, 
Litoměřice, ve výši 41.480,-Kč, pro S.T., Mírové nám. 15/7, Litoměřice. 
 
b) ZM schvaluje prominutí nedoplatku na vyúčtování služeb za rok 2010 ve výši 1.771,-Kč 
s příslušenstvím, pro S.T., Mírové nám. 15/7, Litoměřice. 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        

 
 

   
 



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

 
 

N  Á  V  R  H     D  O     Z  M 
 
 
pro jednání ZM dne: 01.08.2013 
předkládá: Jan Szántó, místostarosta 
 
Návrh předložit před jednáním ZM, nejpozději do čtvrtka (7 dní před jednáním) do 12.00 hod. sekretariátu města.. 
Po zařazení do programu předkládá navrhovatel osobně s řádným odůvodněním. 
Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření tohoto odboru. 
Předkládající odbor předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x navrhovateli. 
 
 
Návrh:  Doplnění Statutu sociálního fondu 
 
 
Odůvodnění: 
 
Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů umožňuje kromě jiných daňových úlev zaměstnavateli uplatnit 
snížení daňového základu až 30.000,- Kč ročně na jednoho zaměstnance v případě příspěvku na penzijní 
připojištění, příspěvku na penzijní pojištění a nebo příspěvku na pojištění pro případ smrti nebo dožití, či 
na důchodové pojištění (viz § 6, odst. 9, písm. p). 
 
Stávající Statut Sociálního fondu stanoví v čl. III, odst. 9 možnost příspěvku zaměstnavatele na penzijní 
připojištění. V souvislosti s výše zmíněnou možností daňových úlev navrhuje tajemník městského úřadu 
rozšířit možnosti použití prostředků sociálního fondu o příspěvek na životní pojištění ve smyslu 
navrhovaného Dodatku č. 2 – viz příloha. 
 
Nastavením specifických podmínek čerpání příspěvku od zaměstnavatele dojde k daňovým úsporám. 
Zaměstnanec tak při pojištění v nižší částce získá navíc 170,- Kč/měsíc, při vyšší částce 266,- Kč/měsíc. 
Zaměstnavatel pak získává úsporu 340,- Kč, resp. 540,- Kč za jednoho zaměstnance. Úspory 
zaměstnavatele budou využity jako příspěvek zaměstnancům (viz znění čl. III, písm. c) přílohy). 
 
 
Dopad do rozpočtu města: 

 
Nemá dopad do rozpočtu města. 
 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje Dodatek č. 2 ke Statutu sociálního fondu č. 2/2012 ze dne 4.10.2012 ve znění pozdějšího 
dodatku č.1, kterým se rozšiřuje možnost použití prostředků sociálního fondu o „příspěvek na životní 
pojištění“ – viz příloha originál zápisu. 
 
 
 
Podpis navrhovatele:                                                 Přijaté usnesení ZM č.:                                          
 
 



M ě s t s k ý  ú ř a d  L i t o m ě ř i c e  
 

Dodatek č. 2 ke Statutu sociálního fondu č. 2/2012 
 
 

Čl. 1 
 
Statut sociálního fondu č. 2/2012 ze dne 4.10.2012, ve znění dodatku č. 1 se v čl. III „Použití 
prostředků fondu“ rozšiřuje o odstavec 11) „příspěvek na životní pojištění“. 
 

Čl. 2 
  
V příloze č. 1 Statutu sociálního fondu č. 2/2012, ze dne 4.10.2012 ve znění dodatku č. 1 se 
bod č. 8) „Závěrečné ustanovení“ nahrazuje číslem 9). 
 

Čl. 3 
 
V příloze č.1 Statutu sociálního fondu č. 2/2012, ze dne 4.10.2012 ve znění dodatku č. 1 se 
doplňuje nový bod 8) následovně: 
 
8) odstavec 11 - příspěvek na životní pojištění  
Zaměstnavatel poskytne příspěvek zaměstnanci na jeho životní pojištění při splnění těchto 
podmínek: 

a) zaměstnanec uzavře novou smlouvu o životním pojištění s pojišťovnou určenou 
zaměstnavatelem (nastavení individuální, spořící částku lze rozdělit na fixní -
dlouhodobé a mimořádné spoření určené k okamžitému využití); 

b) zaměstnanec souhlasí s přesunem části svého osobního příplatku na životní pojištění; 
c) zaměstnavatel se zavazuje poskytnout zaměstnanci příspěvek 340,- Kč měsíčně při 

spoření zaměstnance z osobního příplatku v částce 1.000,- Kč, nebo příspěvek 
540,- Kč měsíčně, při spoření zaměstnance z osobního příplatku v částce 1.600,- Kč  

 
Čl.4 

 
V příloze č. 1 Statutu sociálního fondu č. 2/2012 ze dne 4.10.2012 ve znění dodatku č. 1 se 
bod č. 9) doplňuje následovně (text označen tučně): 
 
Finanční nároky dle bodů 1), 2), 4), 5), 6), 7) a 8) nebudou přiznány zaměstnanci, který je ve 
výpovědní lhůtě z důvodu výpovědi dané v souladu s ust. § 52 písm f), g) a § 50 odst. 3 
zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) nebo se kterým je uzavřena dohoda o ukončení 
pracovního poměru dle § 49 ZP (nevztahuje se na výpověď nebo dohodu v souvislosti 
s odchodem do starobního nebo plně invalidního důchodu). 
Finanční nároky dle bodů 1), 2), 4), 5), 6) a 7) budou přiznány zaměstnanci po odpracování 
1 roku u MěÚ, finanční nárok dle bodu 8) lze přiznat ihned po splnění podmínek 
stanovených zaměstnavatelem. 
 

Čl.5 
 
Ostatní ustanovení statutu sociálního fondu č. 2/2012 ve znění dodatku č. 1 zůstávají 
nezměněna. 



 
Změna statutu sociálního fondu byla schválena ZM dne ………………………  
 
 
V Litoměřicích ……. srpna 2013 
 
 

…………………….                                                               ……………………… 
Ing. Karel Chovanec       Mgr. Ladislav Chlupáč 

tajemník           starosta 
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Návrhy k projednání v ZM dne  1.08.2013 

    Předkládá: OSMMa BH 

majetkové záležitosti: 
 
Záměry 
 
11.Prodej pozemků parc.č. 2902/1 o výměře 713 m2 (zahrada) a 2905/7 o výměře 102 m2 
(ost.plocha) v k.ú. Litoměřice  
Žadatel: I.M., Litoměřice 
 
Odůvodnění: Žadatelka vlastní sousední nemovitost dům čp. 277 a  parc.č. 2904 (společný dvůr).Na 
část pozemku parc.č. 2902/1 o výměře cca 550 m2 má nájemní smlouvu s využitím – zahrada. Druhá 
část pozemku je pronajímaná vlastníkům sousední nemovitosti čp. 1224. Nájemní smlouvy jsou na 
dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce. V rámci rekultivace zahrady žadatelka požaduje 
odkoupit celý pozemek včetně sousedního pozemku parc.č. 2905/7. 
Stanovisko OSMM: Žadatelka vlastní i 2 sousední garáže bez pozemku parc.č. 2902/3 a 2902/4 s tím, 
že na pozemky má také nájemní smlouvu. 
Stanovisko OÚRM: Z hlediska záměrů rozvoje města není připomínek, dle platné ÚPD tvoří pozemky 
součást plochy s funkčním využitím pro individuální bydlení v RD. OÚR navrhuje, aby žadatelce byla 
prodána pouze ta část pozemku parc.č. 2902/1, kterou užívá na základě nájemní smlouvy, část tohoto 
pozemku, která představuje prostor mezi garážemi a ul. Českolipská, by měla i nadále zůstat ve 
vlastnictví města. Současně by mělo dojít k majetkoprávnímu vyrovnání v případě pozemků pod 
stavbami garáží . Vzhledem k tomu, že významná část pozemku parc.č. 2902/1 je pronajímána 
vlastníkovi sousedního objektu čp. 1224, doporučujeme zahájit společné jednání ve věci 
majetkoprávního vypořádání i s tímto vlastníkem, přičemž by předmětem takového jednání mohl být i 
prodej pozemku parc.č. 2905/7, který by byl GP rozdělen v návaznosti na rozdělení části pozemku 
parc.č. 2902/1.  
Do doby projednání možného majetkoprávního vypořádání s oběma vlastníky nedoporučujeme tuto 
záležitost předkládat k projednání v RM ani v ZM.  
 
Hlasováním dne 8.04.13  pro:6  proti:0  zdržel se :0 
 
MK doporučila tento bod odložit za účelem projednání záměru prodeje pozemků parc.č. 2902/1, 
2905/7, 2902/2, 3, 4 s vlastníky dotčených  nemovitostí a zjištění vlastníka parc.č. 2905/6.  
 
Upřesnění žádosti žadatelky: Má zájem o dostavbu proluky v prostoru kde stojí garáže s tím, že 
pozemky parc.č. 2902/1 a 2905/7 o celkové výměře 815 m2  by zrekultivovala v jednu zahradní plochu 
bez větších stavebních úprav. 
OSMM  oslovil i druhého nájemce části pozemku parc.č. 2902/1 s tím, že má také zájem kupovat část 
předmětného pozemku o výměře cca 200 m2 ( nutný odděl.geomet.plán) 
 
Hlasováním:   pro:6  proti:0  zdržel se :0 
MK doporučuje 
a) Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2902/1 (zahrada)  v k.ú. Litoměřice (nutný 
odděl.geomet.plán) za účelem rozšíření zahrady oběma žadatelům dle nájemní smlouvy 
 
Hlasováním:   pro:0  proti:6  zdržel se :0 
MK nedoporučuje 
b)  Záměr prodeje pozemku parc.č. 2905/7 o výměře 102 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice 
 
Návrh na usnesení: 
 
a) ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 2902/1 (zahrada)  v k.ú. Litoměřice (nutný 
odděl.geomet.plán)  
b)  ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 2905/7 o výměře 102 m2 (ost.plocha) v k.ú. 
Litoměřice 
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120 .Nákup pozemku parc.č. 2490/34 o výměře 92 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice 
Žadatel: M.D., Roudnice nad Labem  
 
Odůvodnění: Dořešení majetkoprávního vztahu. Kontrolou z výpisu z KN žadatelka zjistila, že má ve 
vlastnictví pozemek pod chodníkem, který je v majetku obce. Tento pozemek získala na základě 
dědického řízení v roce 1979. V této lokalitě nevlastní žádné jiné pozemky. 
Stanovisko OÚRM: Pozemek je uvedený v platné územně plánovací dokumentaci  vedený jako plocha 
DI – dopravní infrastruktura, pozemek je využíván jako chodník, což je v souladu stanoveným 
regulativem 
Cena pozemku smluvní: Je předjednaná ze 250,-Kč/m2  s tím, že město ponese veškeré náklady 
spojené s převodem pozemku  
 
Hlasováním:   pro:6  proti: 0  zdržel se :0 
 
MK doporučuje  
Nákup pozemku parc.č. 2490/34 o výměře 92 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní 
tj. 250,-Kč/m2 

 
Návrh na usnesení: 
 

ZM pověřuje  OSMMaBH přípravou nákupu pozemku parc.č. 2490/34 o výměře 92 m2 

(ost.plocha) v k.ú. Litoměřice 
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13. Prodej části pozemku parc.č. 1755/2 (zast.plocha) o výměře cca 8 m2 v k.ú. Litoměřice 
(nutný odděl.geomet.plán) 
Žadatel: Z.L., Litoměřice 
 
Odůvodnění: V 1/2013 město odprodalo žadateli sousední nemovitost – jiná stavba (parc.č. 1755/4) 
v ul. Stránského za cenu dle znal.posudku. V současné době probíhá rekonstrukce, z důvodu 
výstavby nových sloupků pro usazení traverz k podchycení stávajícího stropu, žadatel žádá o 
odkoupení pozemku, 30 cm po celé délce objektu ( jedná se o cca 8 m2) z důvodu bezpečnosti při 
bourání stávající zdi.   
Stanovisko OÚRM: K odprodeji části pozemku parc.č. 1755/2 v k.ú. Litoměřice představující pruh 
široký 0,3 m podél celé severozápadní hranice pozemku není z hlediska záměrů rozvoje města ani s 
ohledem na koncepci platné ÚPD připomínek. Požadovaná část pozemku se nachází v ploše 
smíšeného využití území městského typu. 
Stanovisko OSMM: Znalecký posudek ze dne 17.02.2012  stav.pozemek.1.051,- Kč/m2 
 
Hlasováním:   pro:5  proti:0  zdržel se :0 
MK doporučuje 
Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1755/2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný 
odděl.geomet.plán) 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 1755/2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný 
odděl.geomet.plán) 
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14. Nákup pozemků parc.č. 2576/1 o výměře 2.281 m2 (ost.plocha) a 2576/4 o výměře 128 m2 
(ost.plocha) v k.ú. Litoměřice 
Žadatel: Ing. J.B., Litoměřice 
 
Odůvodnění: Kontrolou v roce 2011 žadatel zjistil, že na pozemku parc.č. 2576/1 ústí kanalizace. Na 
základě jednání na MěÚ odbor ŽP byly projednány možnosti řešení – nákup pozemku nebo 
odkanalizování. 
Žadatel nabízí pozemky za cenu smluvní tj. 82,-Kč/m2, cena dle znal.posudku činí cca  245,- Kč/m2  

Stanovisko OÚRM: Z hlediska záměrů rozvoje města není připomínek. Pozemky jsou dle platné ÚPD 
zahrnuty do ploch s funkčním využitím pro železniční dopravu. Z tohoto důvodu se jako vhodné nabízí 
do budoucna jednání se společností ČD a.s. ve věci převodu těchto pozemků do jejího vlastnictví 
s ohledem na zajištění údržby pozemků.  
Stanovisko OŽP: Souhlasí s nákupem, neboť uvedené pozemky jsou zasaženy srážkovou vodou z 
kanálové vpusti Žernosecká. Odbor životního prostředí řešil možnost odkanalizování  přepojením na 
dešťovou kanalizaci u kruhového objezdu u nového mostu. Toto řešení dle PD (LEN servis s.r.o.) by 
vyžadovalo investiční náklady ve výši cca  5 000 000 Kč. 
 
Hlasováním dne 8.04.13  pro:0  proti: 6  zdržel se :0 
 
MK nedoporučila nákup, pro další projednání bylo požadováno zjištění, zda se doopravdy jedná o 
vyústění kanalizace na pozemky v majetku J.Brabce. Na pozemky není z pozemků v majetku obce 
přístup ani příjezd 
Nové projednání v MK dne 20.05.2013  
K tomuto bodu byl přizván Ing. P.Gryndler vedoucí OŽP, z důvodu toho, že v době konání MK bude 
mimo Litoměřic, provedl kontrolu průtoku kanalizace dne 16.05.2013 za účasti RNDr.J.Milotové   
MK dne 20.05.13 tento bod neprojednala  :  Pro nové projednání požaduje účast Ing. Gryndlera  
 
Ing. Gryndler vysvětlil problematiku a finanční zátěž na odkanalizování v této lokalitě a odpověděl na 
dotazy členů MK 
Hlasováním    pro:1  proti: 5  zdržel se :0 
 
MK nedoporučuje 
Nákup pozemků parc.č. 2576/1 o výměře 2.281 m2 (ost.plocha) a 2576/4 o výměře 128 m2  
(ost.plocha) v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní  197.538,-Kč od Ing. Jana Brabce, Rooseveltova 
1001/16, Litoměřice 
 
MK doporučuje projednat možný nákup výše uvedených pozemků za cenu smluvní a to za 
cenu původních  pořizovacích nákladů . 
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Ing. B. s tímto návrhem nesouhlasí. 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM nepověřuje  OSMMaBH přípravou nákupu pozemků parc.č. 2576/1 o výměře 2.281 m2 
(ost.plocha) a 2576/4 o výměře 128 m2  (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice  
 
 

 
 
 
15. Nákup pozemku parc.č. 3304/2 o výměře 32 m2 (ost.komunikace) v k.ú. Litoměřice 
Žadatel: Správa železniční dopravní cesty, st.org., Praha  
 
Odůvodnění: Město odkoupilo v roce 2011 od ČD a.s. areál v ul. Nerudova za účelem výstavby 
„Sběrného dvora“. Na základě stanoviska ke stavebnímu řízení pro stavbu „ Sběrný dvůr odpadů 
Nerudova ulice Litoměřice“ žadatel požaduje majetkoprávní dořešení  také k pozemku parc.č. 3304/2    
o výměře 32 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice. 
Stanovisko OÚRM: S nákupem výše uvedeného pozemku souhlasí 
Stanovisko OSMM: Cena bude stanovena dle znaleckého posudku 
Záměr nákupu projednán a schválen na ZM 6.06.2013 pod bodem 122/4/13 
Zveřejněno na úřední desce: od 3.07.2013 do 19.07.2013  není připomínek ani námitek 
Cena stanovená dle znal.posudku 23.000,- Kč 
Dopad na rozpočet: uvedeno v ÚZ 4202/4000 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje nákup pozemku parc.č. 3304/2 o výměře 32 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice za 
cenu dle znal.posudku 23.000,- Kč od Správy železniční dopravní cesty, st.org., Praha  
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16. Prodej části pozemku parc.č. 4137/1 (a) o výměře  4 m2 a 4116/38 o výměře 9 m2 v k.ú. 
Litoměřice  
Žadatel: Ing. J.R. a MUDr. A.R., Litoměřice 
 
Odůvodnění: Žadatelé vlastní sousední pozemky parc.č. 4137/3 a 4138/3 v k.ú. Litoměřice, na kterých 
připravují projektovou dokumentaci na výstavbu RD, požadované pozemky by zjednodušily příjezd     
a vjezd k RD. 
Stanovisko OÚRM: Jako důvod žádosti o odkoupení uvedených částí pozemků je uveden možný 
příjezd na pozemek, na kterém je plánovaná výstavba RD. Na základě místního šetření nesouhlasí    
s prodejem  částí pozemků č. 4137/1 a 4116/10 v k.ú. Litoměřice, neboť vymezené části pozemků 
slouží v současné době pro obyvatele města Litoměřic, mimo jiné také jako jeden z přístupů              
do lesoparku na Mostné hoře. Z místního šetření je navíc patrné, že pro účely zbudování příjezdu       
k pozemku parc.č. 4138/3 je svými parametry dostačující pozemek parc.č. 4137/3. Pozemky parc.č. 
4138/3 a 4137/3 v k.ú. Litoměřice jsou v obou případech ve vlastnictví žadatele. 
 
Projednáno v MK dne 20.05.2013:  Hlasováním  pro:6  proti:0  zdržel se :0 
MK doporučuje prodej 
Záměr prodeje projednán a schválen  na ZM 6.06.2013 pod bodem 123/4/13 
Zveřejněno na úřední desce: od 3.07.2013 do 19.07.2013  není připomínek ani námitek 
Cena stanovená dle znal.posudku č. 32/374/13   7.260,- Kč 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje  prodej  pozemku parc.č. 4137/1 (a) o výměře  4 m2 a 4116/38    o výměře  9 m2 
v k.ú. Litoměřice za cenu dle znal.posudku ve výši 7.260,- Kč a náklady za znal.posudek ve výši 
3.025,- Kč manželům Ing. J.R. a MUDr. A.R., Litoměřice. 
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17. Nákup 2/6 pozemků parc.č. 1378/2 a 1380/6 v k.ú. Litoměřice 
Žadatel: Š.Dáša, Praha (vl. 1/6) a P.I., Litoměřice (vl.1/6) 
 
Odůvodnění: Jedná se o dořešení majetkoprávního vztahu k pozemkům s tím, že  2/3 předmětných 
pozemků  vlastní  město. Jedná se o pozemky pod domem s pečovatelskou službou č.p. 2099 v ul. 
Švermova  a část pozemku tvoří chodník. 
Projednáno v MK dne 20.05.2013: Hlasováním  pro:6  proti: 0  zdržel se :0 
MK doporučuje nákup za cenu dle znaleckého posudku 
Záměr nákupu projednán a schválen na ZM 6.06.2013 pod bodem 124/4/13 
Zveřejněno na úřední desce: od 3.07.2013 do 19.07.2013  není připomínek ani námitek 
Cena stanovená dle znal.posudku č. 29/371/13  za podíl 1/6                    21.920,- Kč 
 
Dopad na rozpočet: uvedeno v ÚZ 4202/4000  
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje  nákup spoluvlastnických podílů o velikosti 2/6 pozemků parc.č. 1378/2    a 1380/6 
v k.ú. Litoměřice od paní D.Š., Praha a I.P., Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku, každá 
ve výši 21.920,- Kč s tím, že prodávající uhradí náklady za vypracování znal.posudku ve výši 
2.420,- Kč  
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18. Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3871/13 od ČR ÚZSVM,  Praha 
Žadatel: OSMM 
 
Odůvodnění: Jedná se o pozemky veřejná zeleň a pod chodníky v (ul. Komenského) zjištěné na 
základě nezapsaného odděl.geomet.plánu č. 3971-224/12. Dle zákona  o pozemních komunikacích č. 
13/1997Sb., údržbu a správu provádí obec. Převody pozemků pod komunikacemi a veřejné 
prostranství  jsou dle zákona  č. 219/2000 Sb., o majetku ČR, převáděny na obce bezúplatně. 
Stanovisko OÚRM : Souhlasí s převodem 
 

Parcelní 
číslo Název druhu pozemku 

Číslo 
LV 
parcely 

Výměra  Lokalita 

1268/19 ost.plocha-komunikace 60000 124 ul. Komenského 
1268/20 ost.plocha-komunikace 60000 10 ul. Komenského   
1268/21 ost.plocha-komunikace 60000 16 ul. Komenského   
1268/22 ost.plocha-komunikace 60000 29 ul. Komenského   
1268/23 ost.plocha-komunikace 60000 14 ul. Komenského   
 
Záměr převodu projednán a schválen na ZM 14.03.2013  
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemků parc.č. 1268/19, 1268/20,1268/21, 
1268/22 a 1268/23 v k.ú. Litoměřice, č.j. 3871/13 od ČR ÚZSVM, Praha (viz. příloha) 
 

 
 
 
19. Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční 
soustavy k částem  pozemků parc.č. 1171/2, 1232/47 a 1247/2 v k.ú. Pokratice   
Žadatel:  ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 
 

Odůvodnění: V rámci stavební akce „LT,Pokratice-kNN, přip. p.p.č. 1232/57 a 18“ byla žadatelem 
vybudována nová elektrizační distribuční soustava. 

Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č. 
9810000333 dne 31.5.2012. Objednavatelem geom. plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky za 
vklad smlouvy do KN  hradí žadatel.  

Parcelní 
číslo 

Název druhu 
pozemku 

Způsob využití Výměra 
Druh 

zařízení 
(přípojka) 

Délka 
vedení 

bm 

náhrada 
za bm / 

Kč 

DPH 
21% 

výpočet      
(bez DPH) 

1171/2 ostatní plocha  Ostatní komunikace 320 NN 2 96,00    40,32 192,00 
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1232/47 orná půda   448   7 4,00    5,88 28,00 

1247/2 trvalý travní porost   210   59 4,00    49,56 236,00 

cena celkem bez DPH   68   95,76 Kč 456,00 Kč 

cena celkem s DPH         551,76 Kč 

cena celkem s DPH         551,76 Kč 

Cena za BM je určena dle platných zásad, schválených  Zastup. města  Litoměřice dne 23.6.2005 pod  č. jed. 
I/20 
Celé platné znění „Zásad o zřizování věcných břemen, omezujících vlastnické právo Města Litoměřice k 
věcem nemovitým“, je uveřejněno na internetových stránkách Města Litoměřic; internetová adresa:  
http://radnice.litomerice.cz/dokument-568549.html 

 
Návrh na usnesení 

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační 
distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 1171/2, 1232/47, 1247/2 v k.ú. Pokratice    dle GP 
1276-297/2012 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuci, a.s., Děčín, za jednorázovou 
úhradu ve smluvní výši 456,-Kč + 21% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN. 

 
 
 
20. Zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy k části pozemku parc. číslo 767, ost.plocha- 
komunikace v k.ú. Litoměřice  
Žadatel:  M.P., Litoměřice 
 

Odůvodnění :  Žadatel je vlastníkem nemovitostí parc.č. 772  a 776 včetně stavby  čp. 420 v k.ú. 
Litoměřice. Město  je vlastníkem pozemku parc.č. 767 ost.plocha - komunikace ( parčík u SPGŠ). 
Část pozemku parc.č. 767 v k.ú. Litoměřice užívá žadatel jako přístupovou a příjezdovou  cestu ke 
svým nemovitostem. Původní souhlas obce k vybudování sjezdu byl žadateli ( resp. jeho rodičům) 
vystaven 20.11.89 ( doloženo žadatelem). 
Žadatel požaduje právně ošetřit souhlas obce s umístěním vjezdu. 
Jednorázová náhrada je stanovena podle sazebníku úhrad, který je součástí Zásad o zřizování 
věcných břemen na pozemcích v majetku Města Litoměřice schválených ZM dne 23.6.2005, která 
činní za zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy 10.000,- Kč + 21% DPH. 
Stanovisko OÚRM: Ke zřízení věcného břemene na část pozemku parc.č. 767 v k.ú. Litoměřice není 
námitek ani připomínek. 
Stanovisko OŽP: Není námitek ani připomínek. 

Stanovisko ODaSH: Není námitek ani připomínek.  

Projednáno v RM : 28.5.2013, schválen záměr zřízení věcného břemene práva chůze a jízda č. usn 
309/11/2013 
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Zveřejněno na úřední desce:  od 29.05.2013 do 13.06.2013 není námitek ani připomínek 
Cena  za zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy 10.000,- Kč + 21% DPH. Náklady na 
vyhotovení GP č. 4071-144/2013 jsou 3388,- Kč 

Dopad do rozpočtu města: 
Není obsaženo ve schváleném rozpočtu, v případě schválení bude zahrnuto do příjmů z věcných 
břemen 

Návrh na usnesení:  

ZM schvaluje zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy k části pozemku parc. číslo 767 
ost.plocha - komunikace ve prospěch vlastníka nemovitostí parc.č. 776  vč. RD č.p. 420 a 
parc.č. 772  ( P.M., Litoměřice), v k.ú. Litoměřice za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč+ 
21% DPH , náklady spojené s geom. plánem  ve výši 3388,- Kč a poplatky do KN. 

 
 
 
21.Bezúplatný převod stavby komunikace na částech pozemků parc.č. 4690/1 a 4690/3 v k.ú. 
Litoměřice na Město Litoměřice (část cyklostezky Labe u MVE) 
Žadatel: Dolnolabské elektrárny a.s., Svitavy 
 
Odůvodnění: MMěěssttoo  jjee  vvllaassttnnííkkeemm  ppoozzeemmkkůů  ppaarrcc..čč..  44669900//11  aa  44669900//33  vv  kk..úú..  LLiittoomměěřřiiccee..  ŽŽaaddaatteell  
vvyybbuuddoovvaall  nnaa  zzáákkllaadděě  ssttaavveebbnnííhhoo  ppoovvoolleenníí  aa  ddoohhooddyy  oobbssaažžeennéé  vv  nnáájjeemmnníí  ssmmlloouuvvěě  čč..  MMAAJJ//1111//0099    zzee  
ddnnee  1199..1111..22000099  ččáásstt  kkoommuunniikkaaccee,,  kktteerráá  rroovvnněěžž  sslloouužžíí  jjaakkoo  ccyykklloosstteezzkkaa..  SSttaavvbbaa,,  kktteerráá  bbyyllaa  žžaaddaatteelleemm  
vvyybbuuddoovváánnaa  nnaa  ččáásstteecchh    ppoozzeemmkkůů  ((  44669900//11--  66mm22  ;;  44669900//33  --111155mm22))  mmáá  bbýýtt  ppooddllee  ddoohhooddyy  ppřřeevveeddeennaa  nnaa  
oobbeecc  bbeezzúúppllaattnněě..  SSttaavvbbaa  kkoommuunniikkaaccee  bbyyllaa  zzkkoollaauuddoovváánnaa    ddnnee  2233..55..22001133..  
PPoořřiizzoovvaaccíí  nnáákkllaaddyy  nnaa  ččáásstt  kkoommuunniikkaaccee  oo  cceellkkoovvéé  vvýýmměěřřee  112211mm22,,  kktteerráá  bbuuddee  ppřřeeddmměětteemm  
bbeezzúúppllaattnnééhhoo  ppřřeevvoodduu  jjee  ppooddllee  iinnffoorrmmaaccíí  žžaaddaatteellee  225555..004444,,--  KKčč..  
  
Návrh na usnesení 
 
ZZMM  sscchhvvaalluujjee  bbeezzúúppllaattnnýý  ppřřeevvoodd  ssttaavvbbyy  kkoommuunniikkaaccee  nnaa  ččáásstteecchh  ppoozzeemmkkůů  ppaarrcc..čč..  44669900//11  aa  
44669900//33  vv  kk..úú..  LLiittoomměěřřiiccee  oodd  DDoollnnoollaabbsskkéé  eelleekkttrráárrnnyy,,  aa..ss..  SSvviittaavvyy  nnaa  MMěěssttoo  LLiittoomměěřřiiccee  ((  ččáásstt  
ccyykklloosstteezzkkyy  LLaabbee  uu  MMVVEE))..  
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22. Zrušení věcného předkupního práva z pozemků parc.č. 4682/4 a 4682/7 v k.ú. Litoměřice 
Žadatel:  Dolnolabské elektrárny,a.s, Svitavy  
 
Odůvodnění: Město 2003 prodalo pozemek parc.č. 4682/4 o výměře 4.085 m2 v k.ú. Litoměřice s.r.o. 
Predax Finance ( nynější vlastník Dolnolabské elektrárny, a.s.)  s tím, že kupující sjednal dle § 602 
Obč.zákona předkupní právo ohledně prodeje nemovitostí. 
 
Odděl.geomet.plánem byla z parc.č. 4682/4 oddělena parc.č. 4682/7 o výměře  245 m2 v k.ú. 
Litoměřice 
Stanovisko OÚRM: Se zrušením předkupního práva souhlasí   
 
Návrh na usnesení 
 
ZM schvaluje zrušení věcného předkupního práva k pozemkům parc.č. 4682/4 a 4682/7 v k.ú. 
Litoměřice, zřízeného smlouvou ze dne 12.11.2003 
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Doplnění  : 
 
 
23. Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Pokratice od ČR  SPÚ, Praha 
Žadatel: OSMM 
 
Odůvodnění:  ZM dne 16.09.2010 schválilo aktualizovaný seznam pozemků pro jejich bezúplatný 
převod potřebných pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a budoucí výstavbu RD 
 v návaznosti na nový Územní plán, který nabyl účinnosti dne 13.11.2009 mimo jiné i pozemky parc.č. 
1232/60 o výměře 13.413 m2, 1232/61 o výměře 361 m2 a 1232/62 o výměře 241 m2 (vše orná) v k.ú. 
Pokratice (dle odděl.geomet.plánu č. 1272-228/12) 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje  bezúplatný převod pozemků parc.č 1232/60, 1232/61 a 1232/62 v k.ú. Pokratice 
č.smlouvy 1003991338 od ČR Státního pozemkového úřadu, Praha 
 
 

 
 
24. Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,  Praha 
Žadatel: OSMM 
 
Odůvodnění: Jedná se o pozemky veřejná zeleň a pod chodníky v (ul. Michalovická) . Dle zákona  o 
pozemních komunikacích č. 13/1997Sb., údržbu a správu provádí obec. Převody pozemků pod 
komunikacemi a veřejné prostranství  jsou dle zákona  č. 219/2000 Sb., o majetku ČR, převáděny na 
obce bezúplatně. 
Stanovisko OÚRM : Souhlasí s převodem 
 

Parcelní 
číslo Název druhu pozemku 

Číslo 
LV 
parcely 

Výměra  Lokalita 

1608/3 ost.plocha-komunikace 60000 158 ul. Michalovická 
1608/4 ost.plocha-komunikace 60000 474 ul. Michalovická   
1608/5 ost.plocha-komunikace 60000 315 ul. Michalovická   
 
Záměr převodu projednán a schválen na ZM 28.12.2006  
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemků parc.č. 1608/3, 1608/4 a 1608/5 v k.ú. 
Litoměřice, č.smlouvy  3875/13 od ČR ÚZSVM,  Praha (viz. příloha) 
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