
POZVÁNKA 
 
 

na 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 13.3.2014 od 16 hod. 
v kongresovém sále Gotického hradu se sídlem Tyršovo nám. 68 v Litoměřicích 

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

1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 5.3.2014   
2. Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2013   
3. Schválení dotací na činnost pro Občanské sdružení Puellae cantantes a Klub přátel 

chlapeckého sboru Páni kluci   
4. Prominutí zůstatku půjčky a příslušenství pro TJ SOKOL Litoměřice  
5. Schválení změny Přílohy č. 1 k Statutu sociálního fondu č. 2/2012 
6. Kontrolní zpráva o plnění usnesení z jednání ZM v roce 2013    
7. Vydání obecně závazné vyhlášky č.2/2014 o regulaci provozování sázkových her, loterií 

a jiných podobných her  
8. Vydání obecně závazné vyhlášky č.3/2014 o stanovení opatření k omezení propagace 

hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her 
9. Dohody o splátkách   
10. Vzdání se členství přísedícího u Okresního soudu v Litoměřicích  
11. Schválení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Litoměřice na rok 2014 
12. Vzetí na vědomí rezignace pana místostarosty J. Szántá + volba nového člena PAS 1. 

Geotermální Litoměřice a.s. 
13. Vzetí na vědomí projednání studie revitalizace pivovaru s veřejností – závěry 
14. Souhlas se zánikem „Sdružení obcí pro plynofikaci labské údolí 1“   
15. Úprava kompetencí vedení města  

 
Majetkové záležitosti 
Záměry:   

16. Prodej části pozemku parc.č. 4618/1 v k.ú. Litoměřice  
17. Prodej nemovitosti stavby č.p. 2030 včetně pozemku parc.č. 1755/7 o výměře 128 m2 

v k.ú. Litoměřice  
18. Prodej pozemku parc.č. 1063/1 o výměře 518 m2 v k.ú. Tlučeň 
19. Majetkoprávní dořešení  pozemku parc.č. 1345/12 o výměře 367m2 v k.ú. Pokratice 
20. Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 1773/2 o výměře 1189 m2 v k.ú. Litoměřice 

a 657/51 o výměře 1380 m2 v k.ú. Pokratice na ČR ÚZSVM 
21. Žádost o  bezúplatný převod pozemku parc.č. 4698/2 o výměře 393 m2 v k.ú. Litoměřice 

na Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024, Praha 3  
22. Výběrové řízení na prodej pozemku parc.č. 657/22 o výměře 2117 m2 v k.ú. Pokratice – 

ULT/005/2014  
 

Prodeje: 
23. Prodej pozemků parc.č. 1345/50 o výměře 56 m2 a 1345/113 o výměře 8 m2  

v k.ú.Pokratice  
24. Prodej pozemku parc.č. 4795/1 o výměře 35 m2 v k.ú. Litoměřice  
25. Směna pozemků parc.č. 2355/18, 2469/56, 2469/23, 2469/24, 2469/25, 2469/26 a 2490/37 o 

celkové výměře 1225 m2 za pozemek parc.č. 2469/59 o výměře 252 m2 vše v k.ú. 
Litoměřice  

26. Nákup pozemku parc.č. 3407/1 o výměře 1638 m2 v k.ú. Litoměřice 
27. Zrušení usnesení ZM č. I/28 ze dne 14.9.2006 – nákup pozemku parc.č. 657/51 o výměře 

993 m2 a parc.č. 657/73 o výměře 40 m2 v k.ú. Pokratice  
28. Zrušení usnesení ZM č. I/36 ze dne 15.04.2010 –nákup pozemku parc.č. 4698/2 o výměře 

393 m2 v k.ú. Litoměřice  
29. Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 222/2014 od ČR ÚZSVM, 

Rašínovo nábřeží 390, Praha 



30. Souhlasné prohlášení o přechodu vlastnického práva na Město Litoměřice 
31. Revokace usnesení ZM č. 20/1/14 ze dne 30.01.2014 – přehodnocení ceny 
32. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 51/1   v k.ú. Pokratice, smlouva č.j. 283/2014 od ČR 

ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 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 : 13. 3. 2014 
 
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 5. 3. 2014 (viz příloha orig. zápisu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                              
 



 

Zápis 
z jednání výboru p ři Zastupitelstvu m ěsta Litom ěřice 

Finan ční výbor (FV) 

konaného dne 5. 3. 2014 od 16:00 v zasedací místnosti v Pekařské ulici 

Přítomni: 

• ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV  
• ing. Vladimír Kestřánek, MBA – místopředseda FV 
• Václav Knotek 
• ing. Jan Hrkal 
• Jaroslava Elmanová  
• 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:17:15   

Termín příštího jednání:16. 4. 2014  

Zapsal(a): ing. Iveta Zalabáková 
 



Hosté:  
ing. Křížová, místostarosta Mgr. Krejza,  p. Králik,  ing. Brožová, ing. Brunclíková 
 
Ad 1. Návrhy na rozpo čtová opat ření: 
 
Dotace 2014 – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje bez připomínek. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)  
 
Ekonomický odbor – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje bez připomínek. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Sociální fond – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje bez připomínek. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Odbor školství, kultury, sportu a pam. pé če – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje bez připomínek. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Odbor životního prost ředí – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje bez připomínek. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 1) 
 
Odbor územního rozvoje – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
Úprava přechodu ul. Dalimilova – FV schvaluje. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 2) 
Ostatní rozpočtová opatření – FV schvaluje. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Odbor dopravy a siln. hospodá řství – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje bez připomínek. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Městská policie – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje bez připomínek. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
cekem navržená rozpo čtová opat ření – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
 
 
Ad 2. Různé 
V rámci trvalých úsporných opat ření 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 finan čním pohybem či dopadem 
na rozpo čet města bude v od ůvodn ění uveden p řesně ÚZ v rámci schváleného rozpo čtu, pop ř. zda 
tento finan ční pohyb má dopad do rozpo čtové rezervy (v p řípadě, že není obsaženo ve schváleném 
rozpo čtu )  
 
Žádost o prominutí p ůjčky TJ SOKOL Litom ěřice: 
- v 8/2010 poskytlo město půjčku TJ SOKOL Litoměřice ve výši 720 tis. Kč na opravu fasády na budově 
„Hrádku“   (v souvislosti s dokončováním výstavby Svatostánku českého vinařství)  
- v 6/2013 požádal TJ SOKOL kvůli finančním potížím o úpravu splátkového kalendáře – tuto žádost RM, FV 



i ZM odsouhlasilo  
- podle tohoto nového splátkového kalendáře TJ SOKOL zaplatil splátky i úroky splatné v roce 2013 
- nyní nesplacený zůstatek půjčky činí 100 tis. Kč a příslušenství, které tvoří úroky (do doby splatnosti celé 
půjčky činí úroky cca 3 tis. Kč) 
- TJ SOKOL nyní žádá z důvodu přetrvávajících finančních potíží o prominutí nesplaceného zůstatku půjčky 
s příslušenstvím (důvodem je zejména výpadek příjmů, který byl způsoben neplacením bývalých nájemníků 
objektu Hrádku) 
- žádost byla projednána v RM 4.3. se závěrem doporučit ZM zůstatek půjčky a příslušenství prominout 
- po projednání celé záležitosti doporučuje FV ZM zůstatek půjčky a příslušenství prominout 
- tato záležitost bude předložena do ZM 13.3. jako samostatný bod 
 
vývoj da ňových p říjmů k 1/2014:  

- oproti  1/2013 pokles o cca 1,3 mil. K č - plnění jednotlivých daní (viz příloha)  
- další vývoj daňových příjmů bude nadále průběžně sledován 

 
  
 Přílohy: 

• Návrhy rozpočtových opatření  
• Daňové příjmy k 1/2014 
 
 
 
 
 

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

10 500 58,3 10 558,3

22 000 -71,1 21 928,9 193 3 196 VPS - volby do poslanecké sněmovny 98071/2000

1803/1000 600 12,8 612,8

402/6100 0 29 29 0 29 29 402/6100

13010/6300 MPSV ČR - účel. dot. státní přísp. na výkon pěstounské péče 2 760 312 3 072 2 760 312 3 072 MPSV ČR - účel. dot. státní přísp. na výkon pěstounské péče 13010/6300

4428/6300 ÚV ČR - účel. dot.  - podpora terén. sociální práce 250 -50 200 250 -50 200 ÚV ČR - účel. dot.  - podpora terén. sociální práce 4428/6300

176 44 220 "Podpora terénní sociální práce" - podíl města 6017/6300

400/6100 0 1 405 1 405 0 1 405 1 405 400/6100

14013/9100 469 1 369 1 838

1805/1000 25 107 -1 322 23 785

61 686 1 743 63 429 3 379 1 743 5 122

úroky z bankovních účtů

příspěvek na výkon státní správy s rozšířenou působností 

KÚÚK - MěN Litoměřice "Přirozený porod v porodnici" MěN Litoměřice - "Přirozený porod v porodnici"

KÚÚK - účel. dot. lékařská pohotovostní služba

C e l k e m 
saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu

C e l k e m 

DOTACE + ostatní - rozp. opatření r. 2014 (zaokrouhlení na celé tisíce) 
1. Tabulka P ř í j m y V ý d a j e 

2806/2000

ÚZ/ORGN á z e v

Finanční vypořádání dotací se SRpříspěvek na výkon státní správy

Rozpočet (v tis. Kč)

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

KÚÚK - účel. dot. lékařská pohotovostní služba

MVČR - účel. dot. - projekt 53



pro jednání ve finančním výboru, dne: 5.3.2014

předkládá odbor: ekonomický

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1. 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 23 785 -1 981 21 804

2. 1003/1000 TSM, PO - vratka neinv. příspěvku na provoz z r. 2013 0 2 380 2 380

3. 1801/1000 daň z nemovitostí 20 300 -20 300 0

1801/1000 daň z nemovitých věcí 0 20 300 20 300

44 085 399 44 484

původní změna nový

4. 1007/1000 TSM PO - mandátní odměna 2 200 339 2 539

5. 1008/1000 účel. dot. - "ZS - multifunkční hala" 0 60 60

2 200 399 2 599

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:

Příjmy, financování a výdaje:

2. Finanční vypořádání poskytnutého neinv. příspěvku na provoz v r. 2013 (úspory na zimní údržbě) 

mezi PO TSM Litoměřice a zřizovatelem.

3. Pouze změna názvu položky

4. Vyúčtování mandátní odměny za rok 2013. 

5. Pokuta uložená ÚHOS - týká se akce "Dostavba a modernizace zimního stadionu Litoměřice - vnitřní 

vybavení

1. O finanční prostředky ve výši 1 981 tis. Kč snižujeme rozpočet na ÚZ 1805/1000. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     24.2.2014 Mgr. Karel Krejza

Datum, podpis navrhovatele:                   24.2.2014 Ing. Iveta Zalabáková

C e l k e m 

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

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

1. Tabulka P ř í j m y 

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

Rozpočet (v tis. Kč)

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

ÚZ/ORG N á z e v

novelizace položky



pro jednání ve finančním výboru, dne: 5.3.2014

předkládá: Správní rada sociálního fondu

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1. 2037/2500 příděl - ze zdrojů minulých let 0 360 360

0 360 360

původní změna nový

2. 2037/2500 výročí 333 10 343

3. 2037/2500 rekreace 0 300 300

4. 2037/2500 rezerva 0 50 50

333 360 693

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Financování a výdaje:

2. Odměny a příspěvky poskytované zaměstnancům u příležitosti životního, pracovního výročí či prvního 

odchodu do důchodu navyšujeme o 10 tis. Kč na skutečný stav čerpání poskytnutého výdaje během r. 2014.    

3. Správní rada sociálního fondu zvážila možnost, že v letošním roce svým zaměstnancům vyplatí příspěvek 

na rekreaci ze zdrojů z minulých let. Příspěvek byl zaměstnancům poskytnut naposledy v roce 2012 

ve výši 1 000 Kč/zaměstnanec. V r. 2013 SRSF příspěvek nevyplácela z důvodu nedostatku finan. zdrojů.

Pro letošní rok byl SRSF odsouhlasen příspěvek na rekreaci ve výši 1 500 Kč/zaměstnanec  

s ohledem tak, aby zdroje SF disponovaly s dostatečnou finanční rezervou pro použití neočekávaných

výdajů. 

4. Rozpočtovaná finanční rezerva na nepředvídané výdaje (přísp. na výročí, kulturu, sport a stravné).

1. Navrhovaná rozpočtová opatření je možné provést pouze se zapojením zdrojů z minulých  let SF 

ve výši 360 tis. Kč. 

21.2.2014 Ing. Karel Chovanec

předseda SRSF

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 

C e l k e m 

Rozpočet (v tis. Kč)

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



pro jednání ve finančním výboru, dne: 5.3.2014

předkládá odbor: školství, kultury, sportu a PP

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1. 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 21 804 -103 21 701

2. 3241/3200 HC Stadion Litoměřice - úroky z půjčky 0 51 51

3. 3806/3369 CŠJ - finanční vypořádání neinv. přísp. 0 287 287

4. 3806/2600 CCR, Litoměřice - finanční vypořádání neinv. přísp. PO na platy 0 112 112

5. na rozsvícení vánočního stromu 0 26 26

6. Litoměřické varhaní léto 0 23 23

7. vinobraní 0 55 55

8. kulturní dům - provoz 0 299 299

9. 3806/3250 MSZ, Litoměřice - finanční vypořádání neinv. přísp. PO na provoz 0 400 400

21 804 1 150 22 954

původní změna nový

10. 3325/3500 ZŠ Masarykova-Svojsíkova 5 - 1. patro - oprava stropů 450 250 700

11. 3250/3500 LK - chrliče vody 0 150 150

12. 3339/3500 ZUŠ - havárie okapy/svody - poškození římsy 0 200 200

13. 3300/3500 ZŠ, MŠ - oprava střech 500 350 850

14. 3201/3200 studie - "Strategie rozvoje sportu LTM" 0 200 200

950 1 150 2 100

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy, financování a výdaje:

2. Úrok dle smlouvy o půjčce mezi HC Stadion Litoměřice a Městem Litoměřice. 

3. Finanční vypořádání poskytnutého neinv. příspěvku v r. 2013 mezi PO CŠJ Litoměřice a zřizovatelem.  

4. Finanční vypořádání poskytnutého neinv. příspěvku na platy v r. 2013 mezi PO CCR Litoměřice 

a zřizovatelem.  

5.-8. Finanční vypořádání poskytnutého neinv. příspěvku v r. 2013 mezi PO MKZ Litoměřice a zřizovatelem.  

9. Finanční vypořádání poskytnutého neinv. příspěvku na provoz (energie) v r. 2013 mezi PO MSZ Litoměřice 

a zřizovatelem.  

10. Žádáme o navýšení fin. prostředků na akci "Oprava stropů Masarykova ZŠ" - dle vyjádření statika nutná

realizace jak 1.NP tak 2. NP - učebna č. 16  již provedena  po pádu stropu v lednu 2014.

11. Instalace chrličů teplé vody ze solárních panelů na objektu správní budovy koupaliště - brouzdaliště, dětský

bazén. 

12. Z důvodu havarijního stavu okapů/ svodů a oplechování dochází k poškozování římsy a fasády

na objektu ZUŠ (výtvarný obor) - k zamezení dalších škod nutná realizace v roce 2014. 

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)

C e l k e m 

MKZ - finanční vypořádání neinv. přísp. PO, poskytnutého v r. 2013 

1. Tabulka

ÚZ/ORG N á z e v

P ř í j m y 

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

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

Rozpočet (v tis. Kč)

3806/3406



13. Havárie střechy na objektu MŠ Stránského - zatékání do učeben v lednu 2014 - nahrazení stávající PURpěny 

 foliovou krytinou v celém rozsahu střechy.

14. Na základě podnětů vzešlých z veřejného projednávání podpory sportu v prosinci 2013 žádáme o poskytnutí

finančních prostředků na zpracování "Strategie rozvoje sportu v Litoměřicích".

1. O finanční prostředky ve výši 103 tis. Kč snižujeme rozpočet na ÚZ 1805/1000. 

Datum, podpis projednání s vedením města:

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  21.2.2014 Mgr. Ladislav Chlupáč

Datum, podpis navrhovatele:                                   21.2.2014 Ing. Andrea Křížová



pro jednání ve finančním výboru, dne: 5.3.2014

předkládá odbor: životního prostředí

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1. 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 21 701 14 650 36 351

21 701 14 650 36 351

původní změna nový

2. 5201/5200 Jiráskovy sady 10 350 14 650 25 000

10 350 14 650 25 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Financování a výdaje:

2. Veřejnou zakázku na realizaci obnovy Jiráskových sadů vyhrálo Sdružení LTM Jiráskovy sady  

za 46 570 535,- Kč vč. DPH.

Nadace proměny, dle Smlouvy o nadačním příspěvku zaplatí 22 milionů Kč, podíl města činí 24 570 353,- Kč. 

1. O finanční prostředky ve výši 14 650 tis. Kč navyšujeme rozpočet na ÚZ 1805/1000. 

Datum, podpis projednání s vedením města: 24.2.2014 Mgr. Václav Červín

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   24.2.2014 Ing. Pavel Gryndler

C e l k e m 

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

V ý d a j e

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

2. Tabulka

Rozpočet (v tis. Kč)



pro jednání ve finančním výboru, dne: 5.3.2014

předkládá odbor: územního rozvoje

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1. 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 36 351 1 096 37 447

2. 8211/8200 Miřejovická stráň - dary na vybudovaní komunikace  0 50 50

36 351 1 146 37 497

původní změna nový

3. 8211/8200 ul. Jarní a Zelená - VO a údržba 260 50 310

4. 8233/8200 oprava havarijního stavu střechy TSM 161 66 227

5. 8403/8400 úklid města 915 50 965

6. 8211/8200 ul. Dalimilova - úprava přechodu 0 580 580

7. 8257/8200 hřiště - multifunkční zóna Střelecký ostrov 0 400 400

1 336 1 146 2 482

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy, financování:

2.-3. Odbor územního rozvoje připravuje realizaci ul. Jarní a Zelená a očekává vyšší výdaje, proto

požadujeme použít finanční prostředky, které byly poukázány jako dar na vybudování komunikace 

Miřejovická stráň. Tyto finanční prostředky úzce souvisejí s danou akcí. 

4. V současné době se dokončuje oprava havarijního stavu střechy TSM. Na výměnu všech 

poškozených prvků ještě chybí 66 tis. Kč.

5. Součástí ručního čištění města by měl být i sběr psích exkrementů. Nákup tohoto zařízení

stojí cca 50 tis. Kč.

6. Úprava přechodového místa a kontejnerového stání byla plánována již v loňském roce. Je to 

výsledek kompromisu letitého vyjednávání s obyvateli Dalimilovy ulice.

7. Na Střeleckém ostrově je potřeba doplnit hrací sportovní prvky pro děti i seniory.

Existuje zde PD cca za 7 tis. Kč. Domníváme se, že postupnou instalací jednotlivých herních

prvků dosáhneme stejného efektu při vynaložení minimálních finančních prostředků.

1. O finanční prostředky ve výši 1 096 tis. Kč navyšujeme rozpočet na ÚZ 1805/1000. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     24.2.2014 Mgr. Václav Červín

Datum, podpis navrhovatele:                   24.2.2014 Ing. Venuše Brunclíková

N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

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

C e l k e m 

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

ÚZ/ORG



pro jednání ve finančním výboru, dne: 5.3.2014

předkládá odbor: městská policie

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1. 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 37 447 84 37 531

37 447 84 37 531

původní změna nový

2. DHDM 140 65 205

3. telefony, datové služby 50 19 69

190 84 274

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Financování a výdaje:

2.-3. Zavedením služby dle Nařízení Rady města č. 1/2014 o placeném stání silničních motorových vozidel  

na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy, je nutné 

zakoupit 8 kusů přístrojů (telefonů), určených ke kontrole zaplaceného parkovného prostřednictvím SMS. 

Zároveň dojde k navýšení platby za datový přenos zmiňovaných přístrojů.  

Náklady spojené se zavedením SMS parkovného:

 8 ks telefonů (7 +1 záložní)            63 920,- Kč

náklady na provoz SIM karet v systému SMS parkování 18 970,- Kč

1. O finanční prostředky ve výši 84 tis. Kč navyšujeme rozpočet na ÚZ 1805/1000. 

Datum, podpis projednání s vedením města:

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     21.2.2014 Mgr. Ladislav Chlupáč

Datum, podpis navrhovatele:                   21.2.2014 Ivan Králik

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

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

C e l k e m 

9001/9000

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e



pro jednání ve finančním výboru, dne: 5.3.2014

předkládá odbor:

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1. 8811/8500 odtahy vozidel, vraků a opuštěných vozidel 400 -400 0

2. 8811/8400 odtahy vozidel, vraků a opuštěných vozidel 0 400 400

400 0 400

původní změna nový

0 0 0

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy:

1.-2. Jedná se pouze o přesun příjmů mezi odbory (dle věcné příslušnosti)

Datum, podpis projednání s vedením města: 24.2.2014 Jan Szántó

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   24.2.2014 Bc. Jan Jakub

územního rozvoje

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

dopravy a silničního hospodářství

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)

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)



saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 25 107

dotace -1 322

mezisoučet 23 785

ekonomický -1 981

mezisoučet 21 804

správní

mezisoučet 21 804

školství, kultury, sportu a PP -103

mezisoučet 21 701

správa majetku města

mezisoučet 21 701

životního prostředí 14 650

mezisoučet 36 351

sociálních věcí a zdravotnictví

mezisoučet 36 351

stavební úřad

mezisoučet 36 351

územního rozvoje 1 096

mezisoučet 37 447

městská policie 84

mezisoučet 37 531

útvar obrany a krizového řízení

mezisoučet 37 531

obecní živnostenský úřad

mezisoučet 37 531

dopravy a silničního hospodářství

mezisoučet 37 531

oddělení projektů a strategií

mezisoučet 37 531

stav po 2. RO 37 531

2. RO celkem 12 424

odbor zdroje z min. let



Výběr daní za období      

1/2014 

s porovnáním na období 1/2013

(údaje v tis. Kč)

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

46 540 51 500 7 000 10 400 4 900 5 100 45 000 49 500 19 300 12 500 91 460 103 200 20 100 20 300

1 7 076 5 593 329 963 467 432 7 108 5 030 8 541 9 763 169 658

2

3

7 076 5 593 329 963 467 432 7 108 5 030 0 0 8 541 9 763 169 658

4

5

6

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

7

8

9

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

10

11

12 0 0

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

7 076 5 593 329 963 467 432 7 108 5 030 0 0 8 541 9 763 169 658

%
plnění 15 11 5 9 10 8 16 10 0 0 9 9 1 3

23 690 22 439

11 9

FO-KV

VÝBĚR DANÍ V ROCE 2013 a 2014

1122 1511

Daň z nem.

1211

Měsíc

1111 1112

FO-ZČ FO-SVČ

(bez PO-OBCE) -1 251

DPHPO PO-OBCE

1121

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)

% plnění (bez PO-OBCE)

Rozdíl plnění +/-

1113



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 : 13. 3. 2014 
 
předkládá :    Mgr. Ladislav Chlupáč 

 
 
Návrh:  
Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2013 
 
 
 
Odůvodnění: 

- dle bodu 2.7 Směrnice k provádění inventarizace (Příkaz starosty a tajemníka č. 5/2011) je se 
závěrem inventarizace (tj. inventarizační zprávou) seznámeno zastupitelstvo města  

- v rámci provedené inventarizace za rok 2013 nebyly zjištěny inventarizační rozdíly  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh na usnesení: 
ZM bere na vědomí Inventarizační zprávu Města Litoměřice za rok 2013 (viz příloha orig. zápisu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                              
 















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:  13.3. 2014 
předkládá:                  Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru ŠKSaPP   
   
 
 
 
Návrh předložit před jednáním ZM, nejpozději do čtvrtka (7 dní před jednáním) do 12.00 hod. 
sekretariátu města.. Po zařazení do programu předkládá navrhovatel osobně s řádným odůvodněním. 
Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření tohoto 
odboru. Předkládající odbor předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x navrhovateli. 
 
 
Návrh:   
Schválení dotací na činnost pro Občanské sdružení Puellae cantantes a Klub přátel chlapeckého 
sboru Páni kluci. 
  
 
Odůvodn ění:   
Odbor ŠKSaPP má v rozpočtu schválenou částku 500.000,-Kč jako účelovou dotaci na činnost 
pěveckým sborům, hudebním a divadelním souborům a subjektům působícím v oblasti kultury 
v Litoměřicích na rok 2014. Poskytnutí finančních příspěvků jednotlivým subjektům bylo  na základě 
doporučení komise kultury schváleno usnesením  RM č. 78/6/2014 dne 20.2.2014 (viz příloha). 
  
V případě poskytnutí dotace, která převyšuje částku 50.000,-Kč je vyhrazeno právo rozhodování 
Zastupitelstvu obce ( dle zákona o obcích ). 
 
                            
Návrh na usnesení:     
ZM schvaluje poskytnutí dotací na činnost pro Občanské sdružení Puellae cantantes, IČO: 26518848 
a Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci, IČO: 26548801 ( viz. příloha orig. zápisu ).  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        



                                                                                                                              DOTACE NA ČINNOST - KULTURA - sbory a soubory - 2014

druh 
činnosti

členská 
základna d ěti 
a mládež 2014

dotace 
činnost 
paušál 
2014

dotace na 
člena - 

děti/mládež 
2014

dotace na 
činnost 

celkem 2014
čl. základna 

celkem
1 sbor Občanské sdružení Puellae cantantes 134 40 000 51 845 91 845 134
2 sbor Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci 122 40 000 47 202 87 202 122
3 sbor Základní umělecká škola Litoměřice                  ( Hlásek ) 53 10 000 20 506 30 506 53
4 sbor Dívčí pěvecký sbor Máj Litoměřice 33 10 000 12 768 22 768 37
5 sbor CANTICA BOHEMICA 0 10 000 0 10 000 24

Celkem sbory 110 000 132 321 242 321
6 divadlo Divadelní spolek Litoměřice                             ( Loudidlo ) 20 10 000 7 738 17 738 23
7 divadlo Občanské sdružení literárně dramatického souboru Li-Di 18 30 000 6 964 36 964 32
8 divadlo Hynkovo hravé divadlo, o.s. 3 30 000 1 161 31 161 18
9 divadlo Základní umělecká škola Litoměřice              ( Mladivadlo ) 39 10 000 15 089 25 089 39
10 divadlo "Klub ochotníků a přátel loutkového divadla" 6 10 000 2 321 12 321 14
11 divadlo "O.s. přátel dětských písní a kreslených pohádek" 3 5 000 1 161 6 161 11

 Celkem divadla 95 000 34 435 129 435
12 ostatní Základní umělecká škola Litoměřice            ( orchestry ) 55 10 000 21 280 31 280 55
13 ostatní Dílna ručního papíru 4 5 000 1 548 6 548 15
14 ostatní Fotoklub Porta 0 5 000 0 5 000 7
15 ostatní SALVA GUARDA 0 5 000 0 5 000 3
16 ostatní Galerie Ve dvoře Litoměřice 0 5 000 0 5 000 3
17 ostatní BEJVÁVALO 8 5 000 3 095 8 095 8
18 ostatní "Pískovna" 6 5 000 2 321 7 321 9

                         Celkem ostatní 40 000 28 244 68 244
19 kino KINOKLUB OSTROV,o.s. 0 40 000 0 40 000 5

                       Celkem  kino 40 000 0 40 000
                        DOTACE CELKEM 504 285 000 195 000 480 000 612

387
Pozn.  20 000 Kč poskytnuto na provoz web. stránek  "Kam v Litoměřicích" člen



 
 

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: 13.3.2014 
předkládá: OÚR 

Návrh:    

Žádost TJ SOKOL Litoměřice o prominutí zůstatku půjčky a příslušenství. 
 
 
Odůvodn ění:    
V 8/2010 poskytlo město půjčku TJ SOKOL Litoměřice ve výši 720 tis. Kč na opravu fasády na budově „Hrádku“   
(v souvislosti s dokončováním výstavby Svatostánku českého vinařství) – smlouva o půjčce viz příloha. 
V 6/2013 požádal TJ SOKOL kvůli finančním potížím o úpravu splátkového kalendáře – tuto žádost RM, FV i ZM 
odsouhlasilo – dodatek smlouvy o půjčce viz příloha. 
Podle tohoto nového splátkového kalendáře TJ SOKOL zaplatil splátky i úroky splatné v roce 2013. Nyní 
nesplacený zůstatek půjčky činí 100 tis. Kč a příslušenství, které tvoří úroky (do doby splatnosti celé půjčky činí 
úroky cca 3 tis. Kč). 
TJ SOKOL nyní žádá z důvodu přetrvávajících finančních potíží o prominutí nesplaceného zůstatku půjčky 
s příslušenstvím (důvodem je zejména výpadek příjmů, který byl způsoben neplacením bývalých nájemníků objektu 
Hrádku). 
Žádost byla projednána v RM 4.3. a FV dne 5.3.2014 se závěrem doporučit ZM zůstatek půjčky a příslušenství 
prominout. 
 
 
Návrh na usnesení:   

ZM schvaluje prominutí nesplaceného zůstatku půjčky ve výši 100 000,- Kč s příslušenstvím pro Tělocvičnou 
jednotu SOKOL Litoměřice, Osvobození 191/17, 412 01 Litoměřice, IČ: 41326334, vzniklého ze smlouvy o 
půjčce uzavřené dne 12.8.2010.  

 
 
 
 

 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení RM 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: 13. 3. 2014 
 
předkládá:  Ing. Karel Chovanec, tajemník MěÚ 

 
 
Návrh:  Změna Přílohy č. 1 k Statutu sociálního fondu č. 2/2012 
 
 
Odůvodnění: 
Správní rada sociálního fondu na svém jednání dne 21. 2. 2014 doporučila návrh na rozpočtová opatření do FV 
dne 5. 3. 2014, včetně poskytnutí příspěvku na rekreaci ve výši 1.500,- Kč na zaměstnance pro r. 2014. 
Stávající znění pravidel pro čerpání příspěvku na dovolenou je limitováno částkou 1.000,- Kč, která koresponduje 
s dříve (naposledy v r. 2012) stanovenou výší příspěvku na rekreaci. Vzhledem k tomu, že do budoucna lze 
očekávat změnu výše tohoto příspěvku (nižší či vyšší), je navrhováno změnit pravidla do obecné podoby, ve 
smyslu návrhu usnesení níže. 
 
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje změnu věty druhé v bodě 1) Přílohy č. 1 k Statutu sociálního fondu č. 2/2012, která nově zní: 
„Příspěvek lze uplatnit v daném kalendářním roce maximálně 2x, a to do výše příspěvku na zaměstnance 
schváleného Správní radou sociálního fondu pro daný kalendářní rok“. 
 
 
 
Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                              
 



 1 

KONTROLA PLNĚNÍ BODŮ  
Z VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LITOMĚŘIC KONANÝCH 

V ROCE 2013 
 
Kontrola plnění bodů z 1. jednání ZM 31.01.2013: 
 

1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 23.1. 2013 
SPLNĚNO – rozpočtová opatření byla provedena 

2. Vydání OZV č. 1/2013 o spádových obvodech ZŠ v Litoměřicích 
3. Vydání OZV č. 2/2013, kterou se doplňuje OZV č. 10/2011 o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství 
4. Vydání OZV č. 3/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na 
území města Litoměřice 
SPLNĚNO – vyhlášky byly 1.2.2013 vyvěšeny 

5. Závěrečná zpráva o průběhu a výstupech projektu Inovace procesů komunitního 
plánování sociálních služeb na střednědobé období let 2011-2012 ve městě Litoměřice 

SPLNĚNO - zpráva založena na oddělení komunitního plánování 
6. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na zabezpečení LPS na rok 2013 mezi Městem 

Litoměřice a ÚK  
SPLNĚNO - smlouva podepsána a založena 

7. Uzavření smlouvy o zabezpečení LPS na rok 2013 mezi Městem Litoměřice a PO MěN  
SPLNĚNO – smlouva podepsána a založena 

8. Přijetí dotace dle § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění 
od ÚK na zajištění LPS 
SPLNĚNO – dotace přijata a smlouva podepsána 

9. Změna v kompetencích starosty a místostarosty 
SPLNĚNO 

10. Program prevence kriminality na rok 2013 
SPLNĚNO - program postupuje dle termínu 

11. Poskytnutí dotace Klubu potápěčů Kraken Litoměřice na nákup potápěčské výstroje 
pro děti 
SPLNĚNO – smlouva odeslána příjemci dotace dne 6.2.2013 

12. Dotace na podporu činnosti sport. oddílů – odvody z loterií a jiných podobných her 
SPLNĚNO – smlouvy odeslány příjemcům dotace dne 6.2.2013 

13. Odůvodnění veřejné zakázky "Provozovatel MHD v Litoměřicích" 
SPLNĚNO – Zadávací řízení k VŘ bylo zahájeno zveřejněním zadávací dokumentace dne 
6.3.2013  

14. Sejmutí předkup. práva pro Město Litoměřice u poz.parc. č. 1345/200 v k.ú. Pokratice 
SPLNĚNO – 8.2.2013 bylo odesláno na Katastrální úřad 

15. Prominutí dluhu  
SPLNĚNO – dohoda byla uzavřena 

16. Splátkový kalendář  
SPLNĚNO – dohoda byla uzavřena 

17. Kontrola plnění bodů ZM za rok 2012 
SPLNĚNO 

18. Informace o stavu nemovitostí, jejich vybavenosti a stavu celého areálu výstaviště ZČ 
SPLNĚNO 

Majetkové záležitosti: 
Záměry : 

19. Žádost o bezúplatný převod pozemků dle přiloženého seznamu v k.ú. Litoměřice na ÚK 
SPLNĚNO –žádost zaslaná 

20. Nákup části pozemku par.č. 2721 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice  
SPLNĚNO –žádost zaslaná 

21. Nákup pozemku dle přiloženého seznamu (ost.plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice  
SPLNĚNO –žádost zaslaná   

22. Prodej pozemku parc.č. 3219 o výměře 93 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice 
Prodej projednán na ZM dne 14.03.2013 

23. Prodej pozemku parc.č. 3220 o výměře 117 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice 
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Prodej projednán na ZM dne 14.03.2013 
24. Dořešení majetkoprávního vztahu k části pozemku parc.č. 2355/3 o výměře 5256 m2 

v k.ú. Litoměřice (bezúplatný převod cca 186 m2 a nákup cca 5070 m2 Miřejovická stráň 
– pod budoucími  komunikacemi)  
Nákup projednán na ZM dne 14.03.2013 

25. Nákup  části pozemku parc.,č. 2355/4, orná o výměře 310 m2 v k.ú. Litoměřice (pozemek 
Miřejovická stráň – pod budoucími komunikacemi)  
Nákup projednán na ZM dne 14.03.2013 

Prodeje: 
26. Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Litoměřice, sml.č.j. 6576/12 od ČR ÚZSVM 

SPLNĚNO 
27. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, sml.č.j. 6118/12 od ČR ÚZSVM 

SPLNĚNO 
28. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, sml.č.j. 6396/12 od ČR ÚZSVM  

SPLNĚNO 
29. Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Litoměřice, sml.č.j. 6772/12 od ČR ÚZSVM 

SPLNĚNO 
30. Prodej pozemku parc.č. 363/3 o výměře 42 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice 

SPLNĚNO 
31. Prodej pozemku parc.č. 2660/16 o výměře 157 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice 

SPLNĚNO 
32. Prodej bytové jednotky – výměna bytu ul. Mládežnická 1852/6 v k.ú. Litoměřice 

SPLNĚNO 
33. Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační 

distribuční soustavy k části pozemku  parc.č. 4138/1 v k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO 

 
Kontrola plnění bodů z 2. jednání ZM 14.3.2013: 

 
1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 6.3.2013 

SPLNĚNO – rozpočtová opatření provedena     
2. Změna účelu užití investičního příspěvku poskytnutého PO MěN v Litoměřicích 

SPLNĚNO 
3. Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2012 - SPLNĚNO   
4. Poskytnutí dotace pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s. – SPLNĚNO 
5. Schválení dodatku č. 1 k Zakl. Sml. Destinační agentury České středohoří - SPLNĚNO 
6. Schválení dotací na činnost pro OS Puellae cantantes, OS Klub přátel chlapeckého 

sboru Páni kluci a OS Kinoklub ostrov  
 SPLNĚNO: smlouva odeslána k podpisu příjemci dotace dne 19.3. 
7.  Dotace na podporu činnosti sportovních oddílů – přímá dotace 
 SPLNĚNO: smlouvy odeslány k podpisu příjemcům dotace dne 21.3. 
8.  Dotace na podporu činnosti sportovních oddílů dle stavu členských základen 
 SPLNĚNO: smlouvy odeslány k podpisu příjemcům dotace dne21.3. 
9. Poskytnutí dotace na projekt Pomoc a podpora zdrav.postiž. a pečujícím osobám 

SPLNĚNO – smlouva podepsána                       
10. Vydání Obecně závazných vyhlášek   
a) Vydání OZV č. 4/2013, kterou se mění OZV č. 6/2008, kterou se upravují pravidla pro 

pohyb psů na veřej. prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů - 
SPLNĚNO - vyhláška vyvěšena dne 3.4.   

b) Vydání OZV č. 5/2013 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných 
prostranstvích  - SPLNĚNO - vyhláška vyvěšena dne 3.4.   

c) Vydání OZV č. 6/2013, požární řád - SPLNĚNO - vyhláška vyvěšena dne 3.4. 
11. Schválení dohody o splátkách a) E. K. – SPLNĚNO -  dohoda uzavřena   b) manželé S. – 

SPLNĚNO, dohoda uzavřena 
12. Schválení dodatku k dohodě o splátkách – J. S. – SPLNĚNO - dohoda uzavřena 
13. Prominutí poplatku z prodlení a) D.B. – SPLNĚNO, dohoda uzavřena  b) F.S. – SPLNĚNO, 

dohoda uzavřena  c) A.J.Š. – SPLNĚNO -  dohoda uzavřena   d) J. Č. – SPLNĚNO, dohoda 
uzavřena 

14. Schválení nové Zřizovací listiny PO MěN v Litoměřicích - SPLNĚNO  
15. a) Rezignace na členství v dozorčí radě 1. Geotermální Litoměřice a.s. - SPLNĚNO 
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b) Úprava kompetencí při zastupování v SESO - SPLNĚNO 
Majetkové záležitosti:   

Záměry: 
16. Prodej pozemku parc.č. 498/8 o výměře 21m2 v k.ú. Litoměřice (stavební) 

Prodej projednán na ZM dne 25.04.2013 
17. Prodej zastavěných pozemků parc.č. 5414/8 o výměře 16m2 a 5417/11 o výměře 22m2 

v k.ú. Litoměřice 
Prodej projednán na ZM dne 25.04.2013 

18. Prodej pozemku parc.č. 2693/9 o výměře 7m2 a 2693/10 o výměře 6m2 v k.ú. Litoměřice  
(nezapsaný odděl.geomet.plán) 
Prodej projednán na ZM dne 25.04.2013 

19. Žádost o bezúplatný převod pozemků dle přiloženého seznamu v k.ú. Litoměřice na ČR 
ÚZSVM 
SPLNĚNO–žádost zaslaná 

20. Žádost o bezúplatný převod nemovitostí na základě novely zákona č. 172/1991 Sb. 
(173/2012 Sb.) 
SPLNĚNO–žádost zaslaná 

21. Směnu pozemků vč. staveb parc.č. 4806/1, 4806/3, 4806/4, 4768/31, 4768/32,4794/20 
4795/1, 4795/2, 4796/12, 4797/4 a část poz. 4795/3 (majetek LV 6948, 7410) nutný 
odděl.geomet.plán za pozemky v majetku obce 2231/1 a 2526 vše v k.ú. Litoměřice a s 
finančním doplatkem ve prospěch žadatele 

             Tento bod nebyl projednán, nové projednání na ZM dne 25.04.2013 
Prodeje: 

22. Nákup poz.parc.č. 2355/135 o výměře 5062m2 a darování pozemku parc.č. 2355/137 o 
výměře 194m2 vše v k.ú. Litoměřice (pozemky Miřejovická stráň – pod budoucími  
komunikacemi) 
SPLNĚNO 

23. Nákup pozemku parc.č. 2355/136 o výměře 310m2  v k.ú. Litoměřice (pozemky 
Miřejovická stráň – pod budoucími komunikacemi) 
SPLNĚNO 

24. Prodej pozemku parc.č. 3219 o výměře 93m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO 

25. Prodej pozemku parc.č. 3220 o výměře 117m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice 
KS není ke dni 6.3.2014 podepsaná - probíhá dědické řízení. 

26. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, sml.č.j. 6586/12 od ČR ÚZSVM, Praha 
SPLNĚNO 

27. Majetkoprávní vypořádání majetku v k.ú. Litoměřice – odstranění duplicitního zápisu 
vlastnického práva k pozemku parc.č. 4004/27 v k.ú. Litoměřice  
SPLNĚNO 

28. Nákup stavebních poz.p.č. 3291 o výměře 227 m2 a p.č. 3292 o výměře 315 m2 v k.ú. 
Litoměřice  
SPLNĚNO 

29. Revokace usnesení I/24 ZM ze dne 8.03.2007 změna kupujícího poz.parc.č. 2561/10 
v k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO 

30. Vypořádání vlastnických vztahů ke kanalizačnímu zařízení realizovanému v rámci 
stavby „Kanalizace mikroregionu Litoměřice“ (věcné břemeno na pozemcích spol. 
Čepro a.s.) 
SPLNĚNO 

31. Zřízení věcného práva – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční 
soustavy k částem  pozemků parc.č. 44, 68/12, 84/1 v k.ú. Pokratice  
SPLNĚNO 

32. Zřízení věcného práva – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční 
soustavy k částem pozemků parc.č. 85/1, 85/2, 120, 150/1, 154/2, 154/3, 172/20, 1345/68 v 
k.ú. Pokratice  
SPLNĚNO 

33. Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační 
distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. st. 87/1, 1031/1, 1053 v k.ú. Tlučeň 
SPLNĚNO 

34. Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační 
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distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 2188/9, 2188/10, 2188/11 v k.ú. 
Litoměřice 
SPLNĚNO 

35. Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační 
distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 1360/1 v k.ú. Pokratice 
SPLNĚNO 

 

 
Kontrola plnění bodů ze 3. jednání ZM 25.04.2013 
 

1. a)  Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 16.4. 2013 
  SPLNĚNO: rozpočtová opatření byla provedena  
 b)Rozpočtové opatření – vypracování energetických auditů 
  SPLNĚNO: rozpočtové opatření bylo provedeno 
  Změna statutu sociálního fondu 

 SPLNĚNO: dodatek byl vyvěšen 30.4.2013 
2. Sejmutí předkupního práva pro Město Litoměřice u pozemku parc. č. 4044, 4045, 4046/1 

v k. ú. Litoměřice 

 SPLNĚNO: podán návrh na katastr 
3. Schválení finanční spoluúčasti města při realizaci vyvolaných úprav okružní křižovatky  

na Vojtěšském náměstí z důvodu plánované uzavírky silnice č. I/15 – Tyršova mostu – 
v roce 2014 

 SPLNĚNO, v rozpočtu OUR 1740 tis. Kč  
4. Výměna oken u PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež Srdíčko 

SPLNĚNO 
5. Navýšení dotací pro Farní charitu Litoměřice a občanské sdružení Klika 1 

SPLNĚNO: smlouvy byly podepsány 
6. Půjčka Občanskému sdružení přátel dětských písní a kreslených pohádek na 

předfinancování projektu  
SPLNĚNO: zápis zástavního práva na KN s účinností 17/5/2013, po doručení potvrzené 
smlouvy odesláno na účet dlužníka dne 29/5/2013 

7. Dotace na podporu činnosti sportovních oddílů  
SPLNĚNO:Smlouvy o poskytnutí dotací podepsány dne 2.5.2013 

8. Schválení příspěvků z Programu regenerace MPR na rok 2013 

SPLNĚNO: na MK ČR odesláno dne 13. 5. 2013, doručeno dne 15. 5. 2013, rozhodnutí o 
přidělení dotací obdrženo dne 30.5.2013 

9. Schválení dohody o splátkách 

SPLNĚNO: dohoda o splátkách s paní Lojkovou byla uzavřena 
10. Schválení návrhu na doplnění nového člena dozorčí rady 1.Geotermální Litoměřice, a.s. 

neschváleno -  bude opakovaně projednáno na ZM dne 6.6.2013 
Majetkové záležitosti 
Záměry: 

11. Prodej části pozemku parc.č. 4905/3 (orná půda) v k.ú. Litoměřice  
 SPLNĚNO: oznámeno žadatelům 

12. Směnu pozemků vč. staveb parc.č. 4806/1, 4806/3, 4806/4, 4768/31, 4768/32, 4794/20 
4795/1, 4795/2, 4796/12, 4797/4 a část pozemku 4795/3 (majetek LV 6948, 7410) nutný 
odděl.geomet.plán za pozemky v majetku obce 2231/3 a 2526 vše v k.ú. Litoměřice a s 
finančním doplatkem ve prospěch žadatele 

 Směna projednána na ZM dne 6.6.2013 
13. Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků dle přiloženého seznamu v k.ú. 

Litoměřice na ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
  SPLNĚNO 

14. Prodej části pozemku parc.č. 4020 o výměře cca 9m2 v k.ú. Litoměřice (ul. Karla IV. 
výstavba TS) nutný odděl. geomet. plán 

  Prodej projednán na ZM dne 6.6.2013 
Prodeje: 

15. Prodej zastavěného pozemku parc.č. 498/8 o výměře 21 m2 v k.ú. Litoměřice  
 SPLNĚNO 

16. Prodej zastavěného pozemku parc.č. 5414/8 o výměře 16 m2 v k.ú. Litoměřice 
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 SPLNĚNO 
17. Prodej zastavěného pozemku parc.č. 5417/11 o výměře 22 m2 v k.ú. Litoměřice 

 SPLNĚNO 
19. Prodej pozemku parc.č. 2693/9 o výměře 7 m2 a 2693/10 o výměře 6 m2 v k.ú. Litoměřice  

SPLNĚNO  
20. Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 1167/2013 od ČR ÚZSVM, 

Rašínovo nábřeží 390, Praha 
SPLNĚNO 

21. Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 1597/2013 od ČR ÚZSVM, 
Rašínovo nábřeží 390, Praha 
SPLNĚNO 

22. Prodej nemovitostí (stavba-garáž + pozemek) parc.č. 871/6 – 871/11,13 v k.ú. Litoměřice 
dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů 
z majetku Města  
SPLNĚNO  

23. Prodej obsazeného bytu třetí osobě č. 13, Tylova 1035/8, Litoměřice 
SPLNĚNO 

24. Prodej bytových jednotek v ul. U Katovny 2004/6 a A.Muchy 425/11 v k.ú. Litoměřice  
SPLNĚNO 

25. Zrušení usnesení ZM ze dne 14.3.2013 č. 73/2/2013 (Zřízení věcného práva – umístění, 
provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 
44, 68/12 a 84/1 v k.ú.Pokratice)  
SPLNĚNO 

26. Zrušení usnesení ZM ze dne 14.3.2013 č. 74/2/2013 (Zřízení věcného práva – umístění, 
provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 
85/1, 85/2, 120, 150/1, 154/2, 154/3, 172/20 a 1345/68 v k.ú. Pokratice)  
SPLNĚNO 

27. Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační 
distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 68/12, 84/1, 44, 85/1, 85/2, 154/2, 154/3, 
1345/66, 150/1, 120 a 172/20 v k.ú. Pokratice 
SPLNĚNO  

28. Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační 
distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 3946/1 v k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO  

29. Zřízení zástavního práva k nemovitosti čp. 2261 v k.ú. Litoměřice (Pohoda) 
SPLNĚNO - vloženo na katastrální úřad 

 
 

Kontrola plnění bodů ze 4. jednání ZM 6.6.2013 
 

1. a) Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 22.5.2013 
b) Rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP 
SPLNĚNO, rozpočtová opatření provedena. 

2. Závěrečný účet města Litoměřice za rok 2012 včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání 
hospodaření Města Litoměřice za rok 2012 
SPLNĚNO  

3. Zápis z likvidační komise ze 14.5.2013 
SPLNĚNO 

4. Uzavření darovacích smluv na movité věci pořízené z projektu „Hledání ztraceného ráje 
v Českém středohoří“ 
SPLNĚNO, smlouvy odeslány příjemcům dne 18.6.2013 

5. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Mateřské školy Litoměřice, příspěvková organizace 
SPLNĚNO, žádost o provedení změny v rejstříku odeslána dne 1.8.2013  

6. Schválení příspěvku z rezervy MK ČR z Programu regenerace MPR na rok 2013 
SPLNĚNO: usnesení zasláno na MK ČR dne 19.6.2013 

7. Schválení dohody o splátkách dluhu  a) Č.  b) T. 
SPLNĚNO, dohody podepsány. 

8. Schválení dodatku k dohodě o splátkách – pí S. 
SPLNĚNO, dodatek podepsán. 

9. Schválení návrhu na doplnění nového člena dozorčí rady 1.Geotermální Litoměřice, a.s. 
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SPLNĚNO - nový člen zapsán do Obchodního rejstříku 
10. Navýšení kapacity domova pro seniory (Domov na Dómském pahorku) a snížení 

kapacity týdenního stacionáře  
SPLNĚNO, byla informována ředitelka Farní charity 

11. Schválení poskytnutí daru Hospici sv. Štěpána 
SPLNĚNO  

Majetkové záležitosti: 
Záměry: 

12. Nákup pozemku parc.č. 3304/2 o výměře 32 m2 (ost.komunikace) v k.ú. Litoměřice 
 Nákup projednán na ZM dne 1.8.2013 
13. Prodej části pozemku parc.č. 4137/1 o výměře cca 4 m2 a 4116/10 o výměře cca 9 m2 

v k.ú. Litoměřice 
Nákup projednán na ZM dne 1.8.2013 

14. Nákup 2/6 pozemků parc.č. 1378/2 a 1380/6 v k.ú. Litoměřice 
Nákup projednán na ZM dne 1.8.2013 

15.  Žádost o  bezúplatný převod pozemku parc.č. 2532/2 v k.ú. Litoměřice na ČR ÚZSVM 
 SPLNĚNO 
16. Žádost o  bezúplatný převod pozemku parc.č. 2355/22 v k.ú. Litoměřice na ČR Státní 

pozemkový úřad 
SPLNĚNO 

Prodeje: 
17.  Směnu pozemků  včetně staveb parc.č. 4806/1, 4806/3, 4806/4, 4768/31, 4768/32, 4794/20 

4795/1, 4795/2, 4796/12, 4797/4 a 4795/4 za pozemky v majetku obce 2231/1 a 2526 vše 
v k.ú. Litoměřice   
SPLNĚNO 

18. Prodej pozemku parc.č. 685/13 o výměře 9 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO 

19. Prodej pozemku parc.č. 392/4 o výměře 34 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO 

20. Prodej bytové jednotky v ul. Alšova 23/17 byt.č.18 v k.ú. Litoměřice  
SPLNĚNO 

21. Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 2377/13 od ČR ÚZSVM 
 SPLNĚNO 

22. Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 2690 /13 od ČR ÚZSVM 
 SPLNĚNO 

23. Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační 
distribuční soustavy k části  pozemku parc.č. 2513/2 k.ú. Litoměřice  

 SPLNĚNO 
24. Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační 

distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2868/2 v k.ú. Litoměřice  
 SPLNĚNO 
25. Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační 

distribuční soustavy k části  pozemku parc.č. 4447/1 v k.ú. Litoměřice   
 SPLNĚNO 
26. Zřízení věcného břemene – umístění, provozování  

údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části  pozemku parc.č. 3002/1 v k.ú. 
Litoměřice   

 SPLNĚNO 
27. Zřízení věcného břemene - umístění, provozování údržby a oprav elektrizační 

distribuční soustavy k části  pozemku parc.č. 4447/1 v k.ú.Litoměřice  
SPLNĚNO 

28. Zřízení věcného břemene - umístění, provozování údržby a oprav elektrizační 
distribuční soustavy k části  pozemku parc.č.4447/1 v k.ú. Litoměřice   

 SPLNĚNO 
29. Zřízení věcného břemene - umístění, provozování údržby a oprav elektrizační 

distribuční soustavy k části  pozemku parc.č. 660/1 v k.ú. Litoměřice  
 SPLNĚNO 
30. Zřízení věcného břemene - umístění, provozování údržby a oprav plynárenského 

distribučního zařízení k části  pozemku parc.č. 1345/13 v k.ú.Pokratice    
 SPLNĚNO 
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31. Zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy k části pozemku parc.č. 1324 
v k.ú.Litoměřice  - GP4049-107/2013 

 SPLNĚNO 
32. Zřízení věcného břemene - umístění, provozování údržby a oprav elektrizační 

distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4593/2 v k.ú. Litoměřice  
 SPLNĚNO 
33. Zřízení věcného břemene - umístění, provozování údržby a oprav elektrizační 

distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4447/1 v k.ú. Litoměřice   
SPLNĚNO 

34. Doplnění usnesení ZM ze dne 15.11.2012 č. 226/9/2012 písm. a) prodej kanalizačních 
staveb  

 SPLNĚNO 
35. Prodej části pozemku parc.č. 4020 o výměře cca 9 m2 v k.ú. Litoměřice formou smlouvy 

o budoucí KS 
 SPLNĚNO 
36. Prodej bytové jednotky č. 1671/10, ul.Teplická 1671/1, Litoměřice 

SPLNĚNO, byt byl prodán a zaplacen 
37. Prodej bytové jednotky č. 1834/24, ul. Revoluční  1834/8 , Litoměřice 
 SPLNĚNO, byt byl prodán a zaplacen 

 

Kontrola plnění bodů z 5. jednání ZM 1.8. 2013 
 
1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 17.7.2013 

SPLNĚNO 
2. Poskytnutí dotace pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s. 

SPLNĚNO - smlouva o dotaci podepsána oběma stranami a finance vyplaceny 
3. Přijetí dotace poskytnuté ÚK na odstranění povodňových škod 

SPLNĚNO – finance vyplaceny 
4. Prodloužení splatnosti kupní smlouvy na bytovou jednotku č. 1855/29 v ul. Dukelská 

čp.1855 v Litoměřicích o 2 roky  
  SPLNĚNO – podepsáno  

5. Schválení změny splátkového kalendáře – TJ Sokol Litoměřice 
SPLNĚNO – Smlouva podepsána 9.8.2013 

7. Schválení prominutí úhrady nájemného – Zahrada Čech, s.r.o.  
SPLNĚNO 

7. Vzetí na vědomí TOP 9 problémů vzešlých z veřej. projednávání a Důvodové zprávy  
 SPLNĚNO – řešeno v rámci možností stávajícího rozpočtu a rozpočtu 2014 
8. Vzetí na vědomí dohody o zrušení závazku s Hospicem sv.Štěpána, o.s.  

SPLNĚNO – uzavřena smlouva mezi Hospicem sv. Štěpána, o.s. a Střediskem 
ekolog.výchovy SEVER (hrazeno z rozpočtu projektu MAESTRO) 

9. Prominutí dluhu  
SPLNĚNO –žadatelce zasláno dne 5.8.2013 vyrozumění o neschválení její žádosti 

10. Doplnění Statutu sociálního fondu  
 SPLNĚNO – bylo realizováno zaměstnanci  

Majetkové záležitosti: 
Záměry: 

11. Prodej pozemků parc.č. 2902/1 (zahrada) a 2905/7 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice  
Prodej projednán na ZM dne 31.10.2013 

12. Nákup pozemku parc.č. 2490/34 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice 
Nákup projednán na ZM dne 19.09.2013 

13. Prodej části pozemku parc.č. 1755/2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice  
Prodej projednán na ZM dne 19.09.2013 

14. Nákup pozemků parc.č. 2576/1 (ost.plocha) a 2576/4 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice 
Staženo z jednání  

Prodeje: 
15. Nákup pozemku parc.č. 3304/2 o výměře 32 m2 (ost.komunikace) v k.ú. Litoměřice 

SPLNĚNO 
16. Prodej části pozemku parc.č. 4137/1 (a) a 4116/38 v k.ú. Litoměřice  

SPLNĚNO 
17. Nákup 2/6 pozemků parc.č. 1378/2 a 1380/6 v k.ú. Litoměřice 
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SPLNĚNO 
18. Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3871/13 od ČR ÚZSVM, 

Rašínovo nábřeží 390, Praha 
SPLNĚNO 

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   
SPLNĚNO 

20. Zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy k části pozemku parc.č.767, ost.plocha- 
komunikace v k.ú. Litoměřice  
SPLNĚNO 

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) 
SPLNĚNO 

22. Zrušení věcného předkupního práva z pozemků parc.č. 4682/7 a 4682/7 v k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO 

23. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Pokratice od ČR Státní pozemkový úřad, Praha 
SPLNĚNO 

24.  Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,  
 Rašínovo nábřeží 390, Praha 
 SPLNĚNO 
 
Kontrola plnění bodů ze 6. jednání ZM 19.9.2013: 
 
1. a. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 10.9.2013 

  SPLNĚNO: rozpočtová opatření byla provedena 
b. Rozpočtové opatření–výstavba fotovoltaických elektráren na objektech ZŠ a MŠ 
SPLNĚNO: investiční příspěvky zaslány PO dne 15.10.2013 po podpisu SOD s dodavatelem 
fotovoltaických elektráren 

2. Zápis z likvidační komise 
 SPLNĚNO: majetek vyřazen, smlouva podepsána 
3. Schválení odůvodnění veřejné zakázky na akci Obnova parku Jiráskovy sady 
 SPLNĚNO: veřejná zakázka uveřejněna 
4. Sejmutí předkupního práva pro Město Litoměřice u pozemků parc. č. 1345/104, 1345/105 

a 1345/106, 1345/190 a 1345/193 a v k. ú. Pokratice u Litoměřic 
  SPLNĚNO: podána žádost na katastr nemovitostí 

5. Schválení dohod o splátkách  
a) pí H. - SPLNĚNO, dohoda uzavřena, b) manž.M. – SPLNĚNO, dohoda uzavřena, 
c) manž.N. – dohoda nepodepsána-dluh bude vymáhán soudně  d) pí T. - staženo z jednání 

6. Prominutí dluhu  
 SPLNĚNO: neschváleno, oznámeno žadateli 
7. Zrušení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze vstupného 
 SPLNĚNO: vyhláška je platná byla vyvěšena po předepsanou dobu 
8. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině PO ZUŠ Litoměřice 
 SPLNĚNO: dodatek zřizovací listiny zaslán ředitelce PO dne 27.9.2013 

Majetkové záležitosti: 
Záměry:  

9. Prodej části pozemku parc.č. 3068/1 o výměře 6 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice 
Prodej projednán na ZM dne 31.10.2013 

10. Prodej pozemku parc.č. 1445 o výměře 49 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice 
Prodej projednán na ZM dne 31.10.2013 

11. Prodej části pozemku parc.č. 246/1 (ost.plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO-odepsáno 

12. Majetkoprávní vypořádání k pozemku parc.č. 1206/12 o výměře 31 m2, p.č. 1206/13 o 
výměře 5 m2, 1206/14 o výměře 3 m2 v k.ú. Litoměřice 
Převod projednán na ZM dne 31.10.2013 

13. Prodej pozemku parc.č. 2608/24 o výměře 24 m2 (ost.plocha-silnice) a p.č. 2608/23 o 
výměře 1 m2 (ost.plocha-silnice) v k.ú. Litoměřice 
Prodej projednán na ZM dne 31.10.2013 

14. Žádost o  bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice na ČR ÚZSVM 
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 SPLNĚNO 
Prodeje: 

15. Prodej pozemku parc.č. 2902/6 o výměře 460 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice  
SPLNĚNO  

16. Prodej pozemku parc.č. 1755/9 (zast.plocha) o výměře  8 m2 v k.ú. Litoměřice  
SPLNĚNO 

17. Nákup pozemku parc.č. 2490/34 o výměře 92 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO 

18. Nákup pozemku parc.č. 3864/80 o výměře 28 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO 

19. Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 2125/2013 od ČR ÚZSVM, 
Rašínovo nábřeží 390, Praha 
SPLNĚNO 

20. Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 4388/2013 od ČR ÚZSVM, 
Rašínovo nábřeží 390, Praha 
SPLNĚNO 

21. Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 4833/2013 od ČR ÚZSVM, 
Rašínovo nábřeží 390, Praha 
SPLNĚNO 

22. Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 4838/2013 od ČR ÚZSVM, 
Rašínovo nábřeží 390, Praha 
SPLNĚNO 

23. Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 4464/2013 od ČR ÚZSVM, 
Rašínovo nábřeží 390, Praha 
PLNĚNO 

24. Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační 
distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 3002/1 a 3003/1 v k.ú.Litoměřice 
SPLNĚNO 

 
 
Kontrola plnění bodů z 7. jednání ZM 31.10.2013  
 

1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 23.10.2013  
 SPLNĚNO - rozpočtová opatření byla provedena   
2. Schválení splátkových kalendářů - SPLNĚNO, dohody uzavřeny 
3. Prominutí poplatku z prodlení - SPLNĚNO, dohoda uzavřena 
4. Změna zásad pro promíjení dluhů z prodlení - SPLNĚNO, zásady upraveny 
5. Projednání podnětu občanů dle § 16 odst.2 písm.f) zákona o obcích k vydání obecně 

závazné vyhlášky zakazující provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her 
SPLNĚNO - konaly se pracovní schůzky, proběhla kontrola heren, zastupitelům byly 
předloženy závěry     

6. Podání žádosti o dotaci z programu Podpora terénní práce pro rok 2014 včetně 
schválení spoluúčasti města SPLNĚNO - žádost předána na Úřad vlády 

7. Koncepce sociální inkluze vyloučené romské lokality ve městě Litoměřice na období let 
2014-2016 
SPLNĚNO - koncepce předána na Úřad vlády     

8. Návrh dodatku č. 1 ke Zřizovací listině ze dne 25.4. 2012 příspěvkové organizace Města 
Litoměřice Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – Srdíčko  

 SPLNĚNO - podepsaný dodatek ke zřizovací listině předán ředitelce Srdíčka 
9. Schválení účel. fin. příspěvku Kinoklubu Ostrov, o.s. na nákup projektoru pro Letní kino 

SPLNĚNO - smlouva o dotaci podepsána příjemcem dne 13.11.2013   
10. Sejmutí předkup.práva pro Město Litoměřice u poz. p.č. 2457/1, 2457/3 v k. ú. Litoměřice 

SPLNĚNO –   odesláno na katastrální úřad  
11. Realizace přeložky vrchního vedení vysokého napětí – Miřejovická stráň  

SPLNĚNO -    odesláno  6.1.2014 
12. Schválení demolice objektu WC v areálu výstaviště na poz.p.č. 4025/24 v k.ú.Litoměřice 

SPLNĚNO - (realizace 2014)      
Majetkové záležitosti:  
Záměry: 
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13. Prodej pozemku parc.č. 3389 (zast.plocha) o výměře 136m2, 3390/2 (zast.plocha) o 
výměře 23m2 a  3390/1 (zahrada) o výměře 363m2 v k.ú. Litoměřice 
Prodej projednán na ZM dne 12.12.2013 

14. Prodej zastavěných pozemků  parc.č. 1772/1-6 v k.ú. Litoměřice 
Prodej projednán na ZM dne 12.12.2013 

15. Nákup pozemku parc.č. 2472/21 (ostat.plocha-komunikace) o výměře 457m2 v k.ú. 
Litoměřice  
Prodej projednán na ZM dne 12.12.2013 

Prodeje: 
16. Nákup pozemku parc.č. 814 o výměře 350m2 (zast.plocha) včetně sklepu v k.ú. 

Litoměřice 
SPLNĚNO 

17.Nákup nebytového prostoru v ul. Pokratická 545/6 v k.ú. Pokratice 
SPLNĚNO 

18. Nákup nepotřebného majetku vojenský areál CE 04-11-10 v ul. Pobřežní v k.ú.   
Litoměřice 
SPLNĚNO 

19. Prodej části pozemku parc.č. 3068/1 o výměře cca19 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice, 
nutný odděl.geomet.plán 
SPLNĚNO 

20. Bezúplatný převod pozemků parc.č. 1206/12 o výměře 31m2, p.č. 1206/13 o výměře 5m2, 
1206/14 o výměře 3m2 v k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO 

21.Prodej pozemku parc.č. 2608/24 o výměře 24m2 (ost.plocha-silnice) a p.č. 2608/23 o 
výměře 1m2 (ost.plocha-silnice) v k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO 

22. Prodej pozemku parc.č. 2902/6 o výměře 460m2 a 2902/5 o výměře 152m2 (zahrady) 
v k.ú.  Litoměřice  
SPLNĚNO 

 23.Revokace usnesení ZM 129/4/13 ze dne 6.06.2013 - prodej pozemku parc.č. 392/4 o 
výměře 34m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice (změna podílu kupujících) 
SPLNĚNO 

24. Revokace usnesení ZM 190/6/13 ze dne 19.09.2013 - nákup pozemku parc.č. 2490/34 o 
výměře 92m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice (změna vlastníka pozemku) 

     SPLNĚNO 
25. Zřízení věcného břemene - umístění, provozování údržby a oprav plynárenského 

distribučního zařízení k části pozemku parc.č. 1345/22 v k.ú.Pokratice 
SPLNĚNO 

26.  Zřízení věcného břemene - umístění, provozování údržby a oprav plynárenského 
distribučního zařízení k části pozemku parc.č. 1345/22 v k.ú.Pokratice 
SPLNĚNO 

27. Prodej nemovitosti (stavba - garáž + pozemek) parc.č. 871/12 v k.ú. Litoměřice dle         
schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a NP z majetku Města  
SPLNĚNO 

 
 
Kontrola plnění bodů z 8. mimoř. jednání 26.11. 2013 
 

1. Schválení předložení žádostí o dotaci na projekty „Modernizace stravovacího provozu 
Městské nemocnice v Litoměřicích“ a „Modernizace centrálních operačních sálů 
Městské nemocnice v Litoměřicích“  SPLNĚNO   

2. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt "Rekonstrukce dětského dopravního 
hřiště v Litoměřicích" SPLNĚNO  

3. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt "Litoměřice - modernizace a dostavba 
autobusového nádraží I. etapa“  SPLNĚNO  
- Žádosti o dotace z Regionálního operačního programu Severozápad - oblasti podpory 1.2 
Podpora revitalizace a regenerace středních a malých města -   
byly předloženy v termínu Územnímu odboru realizace programu v Ústí nad Labem.   

4. Uzavření darovací smlouvy č. 14/2013 se SONO Čížkovice  
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SPLNĚNO – smlouva podepsána 27.11.13    
5. Rozpočtová opatření SPLNĚNO - rozpočtová opatření byla provedena   
6. Finanční pomoc Filipínám SPLNĚNO – peníze odeslány 

 
 
Kontrola plnění bodů z 9. jednání ZM 12.12.2013 
 

1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 4.12.2013 
SPLNĚNO – rozpočtová opatření provedena 

2. Návrh rozpočtu města Litoměřice na rok 2014 
SPLNĚNO – schválený rozpočet zveřejněn  

3. Schválení splátkových kalendářů  
a) SPLNĚNO, Ing.Nápravník dohodu podepsal 
b) SPLNĚNO, p.Tůmová odmítla dohodu podepsat, nesouhlasí s výší splátek, podaná 

žaloba 
4. Schválení změny Zásad prodeje domů a bytových jednotek  

SPLNĚNO, zásady aktualizovány 
5. Schválení návrhu na soudní přísedící 

SPLNĚNO, odesláno soudu    
6. Schválení dodatků ke zřizovacím listinám ZŠ Litoměřice-U Stadionu, ZŠ Litoměřice-

Havlíčkova a MŠ Litoměřice 
SPLNĚNO: unesení včetně dodatků zasláno ředitelům PO s datem 31.12.2013   

7. Odpis pohledávek úseku správy bytového hospodářství 
SPLNĚNO   

8. Schválení Dodatku č.1 s Nadací Proměny na obnovu parku 
  SPLNĚNO, dodatek smlouvy podepsán   

Majetkové záležitosti:    
Záměry: 

9. Prodej pozemku parc.č. 4202/29 o výměře 1978 m2 a 4202/33 o výměře 129 m2 v k.ú. 
Litoměřice 
Stále v řešení - znalecké posudky vyhotoveny, zaslány ke stanovisku KÚ, má být projednáno 
v zastupitelstvu ÚK dne 23.4.2014. 

10. Směna pozemků část parc.č. 4005/4 o výměře cca 224 m2 a část par.č. 4005/28 a 30 o 
výměře cca 285 m2 (vl. Europrojekt) v k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO, oznámeno žadateli 

11. Prodej pozemku parc.č. 4112/5 o výměře 43 m2 a část parc.č. 4116/9 o výměře cca 96 m2 
(zahrada) v k.ú. Litoměřice  
SPLNĚNO, oznámeno žadateli 

12. Prodej nemovitosti včetně pozemku parc.č. 1755/8 o výměře 126 m2 (stavba bez čp.) a 
část pozemku parc.č. 1755/2 o výměře cca 8 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný 
odděl.geomet. plán) 
SPLNĚNO, oznámeno žadateli 

13. Žádost o  bezúplatný převod pozemku parc.č. 2839/4 v k.ú. Litoměřice na ČR ÚZSVM 
SPLNĚNO  

14. Prodej nemovitostí: stavby bez č.p. včetně pozemků parc.č. 4008/5 o výměře 528 m2 a 
4008/6 o výměře 72 m2

 v k.ú. Litoměřice 
Žadatelé požádali o přehodnocení kupní ceny, bude znovu projednáno na ZM 13.3.2014 

Prodeje: 
15. Prodej pozemku parc.č. 3389 (zast.plocha) o výměře 136 m2, 3390/2 (zast.plocha) o 

výměře 23 m2 a  3390/1 (zahrada) o výměře 363 m2 v k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO  

16. Prodej zastavěných pozemků  parc.č. 1772/1-6 v k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ, u 1 KS se ke dni 6.3.2014  čeká na dědické řízení. 

17. Prodej pozemku parc.č. 1445 o výměře 49 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO  

18. Nákup pozemku parc.č. 2472/21 o výměře 457m2 v k.ú. Litoměřice  
SPLNĚNO 

19. Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 5996/2013 od ČR ÚZSVM, 
Rašínovo nábřeží 390, Praha 
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SPLNĚNO 
20. Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 6009/2013 od ČR ÚZSVM, 

Rašínovo nábřeží 390, Praha 
SPLNĚNO  

21. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice (ul. Masarykova, Komenského) formou 
smlouvy o budoucí darovací smlouvě  
SPLNĚNO  

22. Bezúplatný převod pozemků včetně staveb  parc.č. 2355/41 o výměře 1349 m2  
(ost,plocha-komunikace),  2355/43 o výměře 841 m2, 2355/111 o výměře 19 m2, 2355/112 
o výměře 138 m2 a 2355/138 o výměře 154 m2  
SPLNĚNO  

23. Úprava pohledávky (dluh na nájemném) z kupní ceny za prodej BJ č. 1035/13 v ul. 
Tylova, Litoměřice 
SPLNĚNO 

24. Zrušení věcného břemene práva chůze a jízdy na částech pozemků parc.č. 4682/2, 
4682/4,4684, 4682/8, 4682/10 a 4682/11 v k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO 

25. Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační 
distribuční soustavy k částem pozemků parc.č.  2573/8, 2573/10, 2605/3, 2605/4, 2605/6 
a 2608/6 v k.ú.Litoměřice 
SPLNĚNO 

26.  Memorandum o spolupráci při budování veřejných přístavišť  
  SPLNĚNO – Memorandum podepsáno 

27. Souhlas se zánikem „Sdružení měst a obcí za účelem realizace kanalizace 
v mikroregionu Litoměřice“  

  SPLNĚNO - Usnesení ZM bylo odesláno paní Vackové. 
 
 

 



 
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:  13.3.2014 
předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč 
 

Návrh:   vydání obecně závazné vyhlášky  č.2/2014 o regulaci provozování sázkových her, loterií a 
jiných podobných her  
 
Odůvodnění:   
 
Dne 8.10.2013 podali občané města Litoměřic petici požadující  přijetí obecně závazné vyhlášky o zákazu 
provozování sazkových her a loterií a jiných podobných her na celém území města Litoměřic. ZM na 
svém zasedání dne 31.10.2013 petici projednalo a přijalo usnesení, kterým pověřilo ekonomický odbor 
městského úřadu  přesným zmapováním výskytu provozoven sázkových her, loterií a jiných podobných 
her na území města Litoměřic a konkrétních částek plynoucích z jejich provozu do rozpočtu města a za 
spolupráce s právním úsekem odboru Kanceláře starosty a tajemníka předložením návrhu opatření, 
vedoucích k jejich regulaci. S vypracovanými podklady byli zastupitelé v lednu 2014 seznámeni. 
 
V obecně závazné vyhlášce vydané dle §50 odst.4 zákona o loteriích lze konkrétně stanovit sedm 
základních variant regulace, které mohou být kombinovány. V obecně závazné vyhlášce lze uvést např.: 
 

• sázkové hry v §50 odst.4 zákona o loteriích mohou být provozovány pouze na místech a v čase 
obecně závaznou vyhláškou určených, nebo 

• sázkové hry v §50 odst.4 zákona o loteriích mohou být provozovány pouze na místech obecně 
závaznou vyhláškou určených, nebo 

• sázkové hry v §50 odst.4 zákona o loteriích mohou být provozovány pouze v čase obecně 
závaznou vyhláškou určeném, nebo 

• na kterých místech v obci a v jakém čase,  je provozování sázkových her uvedených v §50 odst.4 
zákona o loteriích zakázáno, nebo 

• na kterých místech v obci je provozování je provozování sázkových her uvedených v §50 odst.4 
zákona o loteriích zakázáno, nebo 

• v jakém čase je v obci provozování sázkových her uvedených v §50 odst.4 zákona o loteriích 
zakázáno, nebo 

• úplný zákaz provozování sázkových her uvedených v §50 odst.4 zákona o loteriích na celém 
území obce 

•  
Provozování sázkových her na území Litoměřic v současné době reguluje obecně závazná vyhláška 
č.   15/2011 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her, a to tak, že na místech 
určených v příloze vyhlášky je zakázáno provozování sázkových her v době od 6.00-11.00.  Návrh obecně 
závazné vyhlášky č. 2/2014 povoluje provozování sázkových her, loterií na místech, na kterých se v současné době 
sázkové hry a  loterie  provozují, přičemž se zakazuje provozování od 6.00-11.00hod. 
 
Návrh obecně závazné vyhlášky byl zaslán k posouzení Ministerstvu vnitra (odboru kontroly a dozoru 
veřejné správy) k posouzení. MV ve znění obecně závazných vyhlášek neshledal vady. 
 
 
 
 
 
 



Návrh na usnesení:   
 
ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných 
podobných her, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 15/2011, o regulaci provozování sázkových 
her, loterií a jiných podobných her, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 15/2011, o regulaci 
provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her, ze dne 15. 12. 2011 ( viz. orig. příloha  
zápisu). 
 
 
 

 

 
     
Podpis navrhovatele:                                                 Přijaté usnesení ZM č.:                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



M Ě S T O    L I T O M Ě Ř I C E 
 

Obecně závazná vyhláška č.  2/2014, 
 

o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her 
 
Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne .................... 2014 usnesením č. ........... usneslo vydat 

na základě ustanovení § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“), a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku 

(dále jen „vyhláška“): 

 
Článek 1 

Určení místa 
 
Sázkové hry podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) zákona o loteriích, loterie a jiné podobné hry podle § 2 
písm. j) a § 50 odst. 3 zákona o loteriích (dále jen „regulované sázkové hry, loterie a jiné podobné hry“) 
lze provozovat pouze na místech uvedených v příloze této vyhlášky. 

 
Článek 2 

Určení času 
 
Regulované sázkové hry, loterie a jiné podobné hry je zakázáno provozovat v celém městě od 6:00 do 
11:00 hodin.  

 
Článek 3 

Přechodné ustanovení 
 

Regulované sázkové hry, loterie a jiné podobné hry povolené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky 
lze provozovat na místech neuvedených v příloze nejdéle do doby stanovené vydaným povolením. 

 
Článek 4 

Zrušovací ustanovení 
 
Ruší se obecně závazná vyhláška č. 15/2011, o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných 
podobných her, ze dne 15. 12. 2011. 

 
Článek 5 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
 
 
 

………………………………. ………………………………. 
               Mgr. Ladislav Chlupáč  
                       starosta 

                        Mgr. Karel Krejza 
                         1. místostarosta 
 

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



 
Příloha obecně závazné vyhlášky č. 2/2014, o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných 
podobných her  
 

Místa podle článku 1 vyhlášky: 
 

Pořadové č. Ulice 
číslo 

popisné/orientační 
1 České armády 411/9 
2 Dlouhá  199/32 
3 Dlouhá  205/20 
4 Dómská  124/2 
5 Havlíčkova   30/6 
6 Komenského  2024/6 
7 Liberecká  736/1 
8 Lidická  56/9 
9 Mariánská  98/2 

10 Marie Pomocné   31/3 
11 Masarykova  455/16 
12 Masarykova  474/63 
13 Masarykova  422/14 
14 Mrázova  316/31 
15 Na Kocandě  2235/14 
16 Novobranská  86/16 
17 Osvobození  191/17 
18 Palackého  967/11 
19 Pokratická  1851/75 
20 Pokratická  455/65 
21 Pokratická  1852/13 
22 Pokratická  1853/71 
23 Stránského  1909 
24 U Kapličky  443/1 
25 Velká Dominikánská  130/8 
26 Velká Dominikánská  132/4 
27 Vrchlického  248/11 
28 Želetická  2097/25 

 
 



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:  13. 3. 2014 
předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč 
 
 

Návrh:     vydání  obecně závazné vyhlášky č. 3/2014 o stanovení opatření k omezení propagace hraní 
některých sázkových her, loterií a jiných podobných her 
 
Odůvodnění:   
 
Dne 8.10.2013 podali občané města Litoměřic petici požadující  přijetí obecně závazné vyhlášky o 
zákazu provozování sazkových her a loterií a jiných podobných her na celém území města Litoměřic. 
ZM na svém zasedání dne 31.10.2013 petici projednalo a přijalo usnesení, kterým pověřilo ekonomický 
odbor městského úřadu  přesným zmapováním výskytu provozoven sázkových her, loterií a jiných 
podobných her na území města Litoměřic a konkrétních částek plynoucích z jejich provozu do rozpočtu 
města a za spolupráce s právním úsekem odboru Kanceláře starosty a tajemníka předložením návrhu 
opatření, vedoucích k jejich regulaci. S vypracovanými podklady byli zastupitelé v lednu 2014 
seznámeni. 
 
Návrh obecně závazné vyhlášky č.3/2014 vychází z toho, že obce mohou za účelem zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku stanovit opatření k omezení propagace hraní sázkových her, 
loterií. Cílem této OZV je ochrana sociálně slabých, snadno ovlivnitelných nebo duševně nevyzrálých 
osob před důsledky plynoucími z účasti na některých sázkových hrách, loteriích a jiných podobných 
hrách a předcházení záporných jevů spojených s hraním některých sázkových her, loterií a jiných 
podobných her, které ve svých důsledcích mohou vést k narušování veřejného pořádku. 
 
Návrh obecně závazné vyhlášky byl zaslán k posouzení Ministerstvu vnitra (odboru kontroly a dozoru 
veřejné správy) k posouzení. MV ve znění  obecně závazné vyhlášky neshledal vady, pouze článek 3 
odst.3 obecně závazné vyhlášky doporučil doplnit o větu tohoto znění:“ provozování sázkové hry, 

loterie nebo jiné podobné hry však nesmí být viditelné z veřejného prostranství nebo z prostoru 

provozovny, který není určen k provozování sázkové hry, loterie nebo jiné podobné hry“ Tento dovětek 
lze považovat za přínosný z hlediska zavedení opatření k omezení propagace sázkových her a loterií 
 
 
Návrh na usnesení:   
 
ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014 o stanovení opatření k omezení propagace hraní 
některých sázkových her, loterií a jiných podobných her (viz příloha orig.zápisu). 
 
 

 

Podpis navrhovatele:                                                 Přijaté usnesení ZM č.:   

 



M Ě S T O    L I T O M Ě Ř I C E 
 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, 
 

o stanovení opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her,  
loterií a jiných podobných her 

 
 

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne .................... 2014 usnesením č. ........... 

usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen 

„vyhláška“): 

 
 

Čl. 1 
Předmět a cíl 

 
1) Předmětem této vyhlášky je stanovení opatření k omezení propagace hraní některých sázkových 

her, loterií a jiných podobných her. 
2) Cílem vyhlášky je ochrana sociálně slabých, snadno ovlivnitelných nebo duševně nevyzrálých osob 

před důsledky plynoucími z účasti na některých sázkových hrách, loteriích a jiných podobných 
hrách a předcházení záporných jevů spojených s hraním některých sázkových her, loterií a jiných 
podobných her, které ve svých důsledcích mohou vést k narušování veřejného pořádku.1 

3) Tato vyhláška se nevztahuje na reklamu šířenou na veřejně přístupných místech mimo provozovnu 
jiným způsobem než prostřednictvím reklamního nebo propagačního zařízení zřízeného podle 
zvláštního právního předpisu.2,3 

 
Čl. 2 

Vymezení základních pojmů 
 
1) Sázkovou hrou, loterií a jinou podobnou hrou se pro účely této vyhlášky rozumí sázkové hry, 

loterie a jiné podobné hry uvedené v § 2 písm. e), g), i), j), l), m), n) a § 50 odst. 3 zákona 
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o loteriích“). 

2) Propagací se pro účely této vyhlášky rozumí: 
a) reklama4 na sázkové hry, loterie a jiné podobné hry a  
b) všeobecná podpora a oslavování hraní sázkové hry, loterie a jiné podobné hry (vyjádřená 

slovně, graficky nebo zvukem), kterou jinak nelze označit za reklamu. 
 

Čl. 3 
Stanovení omezujících opatření k propagaci a pravidel pro označení provozoven 

 

                                                           
1 tj. řešení tzv. předpolí – nález Ústavního soudu Pl. ÚS 13/09 
2 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
3 § 2 odst. 1 písm. f) a odst. 6 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o 
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů 
4 § 1 odst. 2 a 3 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů 



1) V zastavěném území města5 se zakazuje propagace sázkových her, loterií a jiných podobných her, 
vyjma vnitřních prostor provozoven, ve kterých jsou provozovány sázkové hry, loterie a jiné 
podobné hry (dále jen „provozovna“). 

2) Stanovují se následující pravidla pro úpravu vnějšího vzhledu provozovny: 
a) výlohy, vstupy, okna a jiné otvory musí být technicky zabezpečeny (zneprůhledněny) tak, aby 

nebylo umožněno nahlížet do vnitřku provozovny, popř. do místností, kde jsou provozovány 
sázkové hry, loterie a jiné podobné hry, 

b) při označení názvu provozovny je dovoleno použít slovo „herna“ nebo „kasino“, a to pouze 
jednou, pokud provozovna splňuje podmínky zvláštního zákona pro takové označení6; tímto 
nejsou dotčena ustanovení zvláštních zákonů7,  

c) výška písma nebo grafického znázornění názvu provozovny nesmí přesahovat 20 cm, 
d) označení provozovny nesmí být pojato jako upoutávající pozornost; zakázáno je zejména 

blikající nebo svítící označení názvu provozovny, 
e) na vnějším plášti budovy, ve které se nachází provozovna, nesmí být umístěna žádná zařízení, 

která jsou spojena se sázkovou hrou, loterií a jinou podobnou hrou nebo na ni odkazující, 
zejména taková zařízení, která informují o stavu hry a výši možné výhry. 

3) Na provozovny, ve kterých provoz sázkových her, loterií a jiných podobných her tvoří doplňkovou 
činnost k pohostinské činnosti8, se nevztahuje odst. 2 písm. a) a c) tohoto článku; provozování 
sázkové hry, loterie nebo jiné podobné hry však nesmí být viditelné z veřejného prostranství nebo 
z prostoru provozovny, který není určen k provozování sázkové hry, loterie nebo jiné podobné hry.  

 
Čl. 4 

Přechodné ustanovení 
 
Provozovatelé provozoven, ve kterých jsou provozovány sázkové hry, loterie a jiné podobné hry, jsou 
povinni uvést své provozovny do souladu s čl. 3 odst. 2 této vyhlášky do 3 měsíců od data účinnosti 
této vyhlášky. 

 
Čl. 5 

Účinnost 
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
 
 
 

………………………………. ………………………………. 
Mgr. Ladislav Chlupáč 

starosta 
Mgr. Karel Krejza 

1. místostarosta 
 

 
Vyvěšeno na úřední desce dne: ................. 2014 
Sejmuto z úřední desky dne:  ................. 2014 

                                                           
5 § 2 odst. 1 písm. d) stavebního zákona; územní plán města Litoměřice 
6 např. § 17 zákona o loteriích 
7 např. § 17 odst. 7 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
8 tj. pohostinská zařízení a další místa splňující zvláštní provozní režim dle § 17 odst. 10 zákona o loteriích  



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:  13.3.2014 
předkládá: právní oddělení – Bc. Martina Skoková  
  
Návrh:      schválení dohody o splátkách – B.N. 
 
Odůvodnění:   
Žadatel dluží na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. XXXXX v domě č.p. 
XXXXX v ulici XXXXX v Litoměřicích za období od listopadu 2012 do ledna 2014 částku 
66.831,-Kč. Poplatek z prodlení ke dni 6.2.2014 činí 96.178,-Kč.  
Žadatel je dále povinen uhradit soudní poplatky, a to za vydání platebního rozkazu částku 
1.740,-Kč a za rozsudek o vyklizení bytu částku 2.000,-Kč.  
Celkem tedy žadatel dluží 70.571,-Kč. 
Žadatel žádá o povolení splátek ve výši 3.000,-Kč měsíčně počínaje březnem 2014.  
Žadatel uvádí, že dluh vznikl v době, kdy XXXXX. Dne 29.1.2014 uhradil jednorázově částku 
40.000,-Kč, ale další dluh není schopen uhradit najednou. Jeho příjmem je starobní důchod 
ve výši XXXXX,-Kč měsíčně.  
Žadatel nemá žádné další neuhrazené pohledávky vůči městu. 
 
Dopad do rozpočtu města: 
c)   nemá dopad do rozpočtu města. 
 
Návrh na usnesení:      
ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách  pro B.N., bytem XXXXX, Terezín, na částku 
70.571,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 3.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek 
počínaje měsícem březen 2014, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce. 
   

 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dohoda o splátkách splatného  dluhu  
     
 
Město Litoměřice 
Sídlo: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, IČ: 00263958 
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou 
(dále  jen „věřitel“) 
 
a 
 
Pan B.N.  
bytem XXXXX, 411 55 Terezín 
(dále jen „dlužník“) 
 

uzavírají tuto dohodu 
 

Čl. 1 
 
Dlužník byl na základě nájemní smlouvy uzavřené s věřitelem, uživatelem bytu č. XXXXX v domě č.p. 
XXXXX v ulici XXXXX v Litoměřicích. Dlužník na nájemném a službách poskytovaných s užíváním 
bytu dluží věřiteli za měsíce listopad a prosinec 2012 a březen, duben, květen, červen, červenec, 
srpen, září, říjen, listopad a prosinec 2013 a dále za leden 2014 částku v celkové výši 66.831,-Kč. 
Tuto pohledávku uznává dlužník co do důvodu a výše. 
 
Dlužník je v souladu s § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinen zaplatit věřiteli 
jako pronajímateli úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády, jestliže nezaplatí nájemné        
ve lhůtě splatnosti a poplatek z prodlení dle § 13 odst. 2 zákona č. 67/2013 Sb. jestliže nezaplatí 
úhrady za služby do 5 dnů ode dne splatnosti. V souladu s ust. § 3074 občanského zákoníku se práva 
a povinnosti vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (před 1.1.2014) posuzují podle 
dosavadních právních předpisů. 
 
Dlužník bere na vědomí, že je povinen zaplatit poplatek z prodlení dle nařízení vlády č.142/1994 Sb., 
ve výši 2,5 promile z dlužné částky za každý den prodlení, nejméně však 25,-Kč za každý i započatý 
měsíc prodlení. Poplatek z prodlení ke dni 6.2.2014 činí 96.178,-Kč. Tuto pohledávku uznává dlužník 
co do důvodu a výše. 
 
Dlužník je dále povinen na základě soudních rozhodnutí uhradit veřiteli na nákladech řízení částku 
1.740,-Kč (platební rozkaz) a částku 2.000,-Kč (žaloba na vyklizení bytu). Tuto pohledávku uznává 
dlužník co do důvodu a výše. 

 
Čl. 2 

 
Pohledávka ve výši 70.571,-Kč uvedená v Čl. 1 této dohody bude uhrazována dlužníkem jako jeho 
splatný dluh v  pravidelných měsíčních splátkách ve výši 3.000,-Kč pod ztrátou výhody splátek (jestliže 
dlužník nesplní některou z měsíčních splátek, stává se splatnou celá zbývající část dluhu), počínaje 
měsícem březen 2014, až do úplného zaplacení.  
V souladu s ust. § 1973 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že dlužník uhradí               
ve splátkách i příslušenství dluhu. Toto ujednání nebrání tomu, aby dlužník uhradil příslušenství 
najednou. 
 
Jednotlivé splátky budou hrazeny na účet věřitele č.  943410460257/0100 vedeného u KB,a.s.  pod 
VS: 9130005219 nebo v hotovosti na pokladně MěÚ v Pekařské ulici v Litoměřicích nejpozději 
k poslednímu dni příslušného měsíce.  
 
Tato dohoda byla schválena na zasedání Zastupitelstva města dne 13.3.2014. 
 



 
 
 

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.   
 

Čl. 4 
 
Smluvní strany této dohody prohlašují, že si obsah této dohody před  podpisem přečetli, 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 smlouvy potvrzují svým podpisem.  
 
Tato dohoda je sepsána ve třech stejnopisech,z nichž jeden obdrží dlužník a dva věřitel této dohody. 
 
V Litoměřicích dne ...2014 
 
 
 
 
  Město Litoměřice          
zastoupené místostarostou                                         B.N. 
Mgr. Karlem Krejzou                                                                       
 



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:  13.3.2014 
žadatelka: E.S.  
předkládá: právní oddělení – Bc. Martina Skoková 
  
Návrh:    schválení dodatku k Dohodě o splátkách dluhu 
                
                                 
Odůvodnění:   
S žadatelkou byla dne 8.6.2012 uzavřena Dohoda o splátkách dluhu, kdy dlužná částka 
činila celkem 20.677,-Kč a dne 7.6.2013 Dodatek č. 1 k této dohodě, kterým byla dlužná 
částka navýšena o 24.958,-Kč. Žadatelka hradila splátky a zbývá jí splatit cca 18.529,-Kč 
(stav k 12.2.2014). Výše splátek byla stanovena 1.500,-Kč měsíčně.  
Nyní žádá o uzavření dodatku k této Dohodě a navýšení dlužné částky o nezaplacené 
nájemné za měsíce květen až říjen 2013. Celkem je to částka 28.348,-Kč.  
Jedná se o byt č.XXXXX o velikosti 2+1 s přísl. a podlahové ploše cca 75 m2 na XXXXX 
v Litoměřicích. Měsíční nájemné a zálohy na služby činí 7.087,-Kč. 
Žadatelka uvádí, že dluhy vznikly z důvodu XXXXX. Žadatelka dokládá pouze svou podporu 
v nezaměstnanosti ve výši XXXXX,-Kč, manželův příjem neuvádí. 
Splatnost dluhu je v souladu se zásadami ZM.  
Vzhledem k dluhům na nájemném byla manželům XXXXX dána výpověď z nájmu bytu. 
Výpovědní doba uplynula dnem 31.5.2013. Nájemní vztah skončil a protože byt dobrovolně 
nevyklidili, byla podána žaloba na vyklizení. 
Žadatelka ani její manžel nemají žádné další neuhrazené pohledávky vůči Městu.  
 
Návrh na usnesení:   
ZM schvaluje uzavření dodatku k Dohodě o splátkách dluhu ze dne 8.6.2012 s E.S., bytem 
XXXXX, Litoměřice, a to navýšení dluhu o částku 28.348,-Kč s příslušenstvím.  
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dodatek č.2 k dohodě o splátkách splatného  dluhu  
     
 
Město Litoměřice 
Sídlo: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, IČ: 00263958 
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou 
(dále  jen „věřitel“) 
 
a 
 
E.S. 
XXXXX, 412 01 Litoměřice 
(dále jen „dlužník“) 
 

uzavírají tento dodatek 
 

Čl. 1 
Dlužník byl na základě nájemní smlouvy uzavřené s věřitelem nájemcem bytu č. XXXXX,                              
na adrese XXXXX, Litoměřice. Dlužník na nájemném a službách spojených s užíváním bytu dlužil 
věřiteli částku 20.677,-Kč. Dlužník uzavřel s věřitelem dne 8.6.2012 Dohodu o splátkách splatného 
dluhu, kterou uznal  uvedenou  pohledávku ve výši 20.677,-Kč s příslušenstvím a zavázal se splácet 
dluh v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 2.000,-Kč, počínaje měsícem červen 2012. 
 
Dlužník dále nehradil nájemné a Dodatkem č. 1 ze dne 7.6.2013 byla dlužná částka navýšena            
o 24.958,-Kč. Současně se změnila výše měsíční splátky z 2.000,-Kč na 1.500,-Kč počínaje červnem 
2013. 

Čl. 2 
Dlužník neuhradil nájemné za měsíce květen, červenec, srpen a říjen 2013 ve výši 7.087,-Kč měsíčně. 
Celková dlužná částka činí 28.348,-Kč. Dlužník tento dluh uznává a o tuto částku s příslušenstvím, se 
navyšuje dlužná částka uvedená v Dohodě o splátkách splatného dluhu ze dne 8.6.2012 ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 7.6.2013. 
Jednotlivé splátky budou hrazeny na účet věřitele č.  943410460257/0100 vedeného u KB,a.s.  pod 
VS: 9130002004 nebo v hotovosti na pokladně MěÚ v Pekařské ulici v Litoměřicích nejpozději 
k poslednímu dni příslušného měsíce. 
 
Tento dodatek byl schválen na zasedání Zastupitelstva města dne 13.3.2014. 
 

Čl. 3 
Účastníci tohoto dodatku 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 pohledávku vůči věřiteli.  
 

Čl. 4 
Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že si jeho obsah před  podpisem přečetli, že byl uzavřen po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni 
za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost potvrzují svým podpisem.  
 
Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech,z nichž po jednom obdrží  dlužník  a po dvou věřitel. 
 
V Litoměřicích dne ...2014 
 
 
 
 
  Město Litoměřice          
zastoupené místostarostou      E.S. 
Mgr. Karlem Krejzou 



M ě s t o   L i t o m ě ř i c e 
 

 

N Á V R H   D O   ZM 
 

 

pro jednání ZM, dne:  13.3.2014 
předkládá: právní oddělení  
  
Návrh:  vzdání se funkce soudního přísedícího Okresního soudu v Litoměřicích 
 
Odůvodnění :      
V souladu s § 98 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, paní D.B., která vykonává 
funkci přísedící Okresního soudu v Litoměřicích, oznámila dopisem ze dne 21.2.2014 
zastupitelstvu města Litoměřice, že se vzdává této funkce z důvodu časové náročnosti jak 
jejího zaměstnání, tak funkce přísedící. Paní D.B. byla do funkce zvolena zastupitelstvem na 
jeho zasedání dne 27.1.2011. 
Soudní přísedící navrhuje a volí zastupitelstvo obce v obvodu příslušného okresního soudu, 
a to na dobu 4 let. Přísedící se může své funkce vzdát a funkce zaniká dnem následujícím 
po dni, v němž bylo oznámení o vzdání se funkce doručeno zastupitelstvu, které ho            
do funkce zvolilo.  
 
Dopad do rozpočtu města: 
c)   nemá dopad do rozpočtu města. 
 
Návrh na usnesení:  
ZM bere na vědomí vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu v Litoměřicích na základě 
oznámení D.B., nar. XXXXX, bytem XXXXX, Litoměřice. 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        
 

 

 
 
 
 



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:   13.3. 2014 
předkládá:                    Ing. Dana Svobodová, Mgr. Antonín Tym, OPaS 
 
   
 
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 Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města pro rok 2014   
 
Odůvodnění:  
V rámci projektu MISTRAL - Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích - byl zpracován 
ve spolupráci s externími konzultanty Akční plán 2014. Akční plán 2014 je jedním z klíčových 
strategických dokumentů, který navazuje a konkretizuje schválený Strategický plán rozvoje města - 
SPRM. Jedná se o dokument, který popisuje způsob naplňování SPRM v jednotlivých letech s 
ohledem na dostupné finanční prostředky.  

Akční plán 2014 proto zahrnuje konkrétní seznam investic a projektů, které budou v daném roce 
realizovány a provazuje je s jednotlivými oblastmi a cíli SPRM. Tento způsob pomáhá přesně určit, 
kolik financí jde do té které rozvojové oblasti a jak se daří naplňovat priority strategického plánu.  

Akční plán 2014 je zamýšlen jako stručný a přehledný nástroj, určený zejména pro rychlou orientaci 
všech, kteří se podílejí na řízení města a dělají důležitá rozhodnutí o jeho budoucnosti, ale i těch, kteří 
mají zájem sledovat, jak se daří naplňovat vizi a cíle, které byly vtěleny do současného strategického 
plánu.  
 
Rok 2014 je pilotním a má za cíl zejména ověřit proces tvorby Akčního plánu, harmonogram a 
provázanost na další činnosti MěÚ, zejména tvorbu rozpočtu. Praktické zkušenosti budou promítnuty 
do přípravy AP na rok 2015.   
 
 
Dopad do rozpočtu města:  Návrh nemá dopad do rozpočtu města    
 
 
Návrh na usnesení:   
 

ZM schvaluje Akční plán ke Strategickému plánu rozvoje města pro rok 2014   
 
 
 
Podpis navrhovatele:          Přijaté usnesení: ______________ 



 

 
 

Akčnı́ plán ke Strategickému plánu rozvoje města Litoměřice 
Rozpočtový rok 2014 

 

Akční plán 2014 vznikl v rámci projektu MISTRAL - Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích - který byl finančně podpořen z Operačního 
programu Rozvoj lidských zdrojů, zaměřeného na posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy. Je součástí ucelené sady metodik, které 
pokrývají důležité oblasti strategického řízení, a které budou sloužit městu Litoměřice a jeho úřadu k nastavení transparentního a efektivního způsobu řízení 
naplňujícího principy dobrého vládnutí - good governance.  

Tento Akční plán a rok 2014 je prvním, který vzniká za metodické podpory externích odborníků a ve spolupráci s vedoucími pracovníky MěÚ a vedením 
města. V roce 2014 budou vyhodnoceny zkušenosti s jeho sestavováním a připomínky se promítnou  při tvorbě Akčního plánu na rok 2015. Během roku 
2014 bude zpracována také elektronická podoba dokumentu v Dataplánu NSZM (www.dataplan.info/litomerice), která umožní jeho propojení s dalšími 
rozvojovými dokumenty města, rozpočtem a zásobníkem projektů, aby bylo možné jeho plné využití jako přehledného a funkčního nástroje strategického 
řízení. 

Akční plán především     

 zajišťuje, že rozvojové aktivity respektují finanční možnosti města 
 přispívá ke zvýšení důvěryhodnosti  - ukazuje, jaké jsou záměry a jak, kdy a za kolik budou realizovány 
 přispívá k efektivnosti řízení a snižuje plýtvání omezenými zdroji v dlouhodobém horizontu 
 přispívá k vyrovnanému rozvíjení všech klíčových rozvojových oblastí  

 
 



1. Co je a k čemu slouží Akční plán 
Akční plán 2014 je jedním z klíčových strategických dokumentů, který navazuje a konkretizuje schválený Strategický plán rozvoje města - SPRM*. Jedná se o 
dokument, který popisuje způsob naplňování SPRM v jednotlivých letech s ohledem na dostupné finanční prostředky. Právě vazba na rozpočet města, tedy 
schválené a připravené financování, jej činí odlišným od ostatních strategických dokumentů, jejichž hlavním cílem je stanovit vize, cíle a priority, ale bez 
konkrétních termínů a výše potřebných finančních zdrojů.  

Akční plán 2014 proto zahrnuje konkrétní seznam investic a projektů, které budou v daném roce realizovány a provazuje je s jednotlivými oblastmi a cíli 
SPRM. Tento způsob pomáhá přesně určit, kolik financí jde do té které rozvojové oblasti a jak se daří naplňovat priority strategického plánu. Přináší však 
řadu dalších informací a statistik, které pomáhají kvalitnímu řízení celého procesu strategického plánování a jeho transparentnosti.  
 
Akční plán 2014 je zamýšlen jako stručný a přehledný nástroj, určený zejména pro rychlou orientaci všech, kteří se podílejí na řízení města a dělají důležitá 
rozhodnutí o jeho budoucnosti, ale i těch, kteří mají zájem sledovat, jak se daří naplňovat vizi a cíle, které byly vtěleny do současného strategického plánu. 
Jeho ambicí je taktéž přispět k větší transparentnosti rozhodovacích procesů a přehlednosti rozdělování finančních prostředků prostřednictvím městského 
rozpočtu.   
 

2. Struktura Akčního plánu 
Akční plán 2014 respektuje základní strukturu strategického plánu v tom smyslu, že jednotlivé akce a projekty jsou provázány s konkrétními cíli SPRM a jsou 
takto i barevně odlišeny v prvním sloupci seznamu investičních akcí a projektů (viz dále). Akční plán obsahuje tyto základní informace: 
 

• název akce  
• popis akce  
• hodnocení dopadů na udržitelný rozvoj - přínosy a náklady (skóre) 
• odpovědnost za realizace akce (odbor, organizace města) 
• rozpočet včetně výše dotace, pokud byla poskytnuta 
• termín realizace (u víceletých uveden i přesah do dalších období) 

 
 

3. Jak se tvoří Akční plán 
 
Akční plán 2014 je vytvářen v průběhu roku předcházejícímu rok, na který je Akční plán určen. Proces jeho vzniku je úzce vázán na standardní rozpočtový 
proces a začíná zpravidla v květnu sběrem námětů od veřejnosti a končí na posledním jednání zastupitelstva města, kde se schvaluje rozpočet na následující 
rok (zpravidla prosinec).  



Jednotlivé fáze jsou schematicky znázorněny v Příloze č. 1. Podrobně je tvorba Akčního plánu popsána v samostatné metodice, která je součástí sady 
dokumentů ke strategickému řízení města Litoměřice. 
 

4. Akční plán - hodnocení dopadů a přínosů projektů  
 
Každá velká investice či zásadní rekonstrukce či jiný projekt neinvestičního charakteru mají nepochybně své přínosy, kvůli kterým se koneckonců připravují. 
Často však zamýšlená opatření mohou mít i vedlejší negativní dopady např. v podobě navýšení provozních nákladů, nákladů na opravy nebo dopadů na 
životní prostředí či kvalitu života obyvatel, které je třeba posoudit a vyhodnotit. Zároveň také mohou existovat alternativní nebo variantní řešení, které je 
třeba zvážit, neboť omezené finanční zdroje neumožňují realizovat všechny záměry, a je třeba vybrat ty, které nejlépe přispějí k řešení daného problému a 
další přesunout do zásobníku projektů na další období. 

Z těchto důvodů je součástí tvorby Akčního plánu 2014 také multikriteriální hodnocení dopadů projektů na udržitelný rozvoj (tedy na oblast ekonomickou, 
sociální i životního prostředí), které slouží jako jeden z odborných podkladů pro konečné rozhodnutí ze strany zastupitelů, zda projekt (investice či opatření) 
bude či nebude v daném roce realizován.  
Hodnocení se provádí u investic nad 1 mil. Kč bez DPH a u neinvestičních projektů nad 500 tis. Kč bez DPH. Výjimky (např. havárie apod.), které hodnocení 
nepodléhají, jsou uvedeny v podrobné metodice** „Hodnocení dopadů projektů na udržitelný rozvoj“.  
 
V rámci tohoto hodnocení vznikají tzv. Karty projektů, kde jsou uvedeny základní údaje o projektu (plánovaný rozpočet, dopad do rozpočtu, vazba na 
priority strategického plánu) a celkové hodnocení. Hodnocení je prováděno metodou tzv. expertního odhadu na základě dostupných informací. U větších 
investičních akcí je zpravidla k dispozici také studie proveditelnosti, energetický audit, analýza přínosů a nákladů (CBA) a další podklady, z nichž je možné 
odvodit a doložit celkový dopad záměru na různé oblasti (životní prostředí, ekonomika města, sociální dopady apod.).  
 
Ukázka Karty projektů vybraného investičního záměru je uvedena v příloze č. 2  
 
 
 
* Strategický plán je klíčovým nástrojem strategického plánování, jež by měl být využit v následujících letech při řízení a rozvoji města. Strategický plán stanovuje vizi města a vytyčuje hlavní 
směry jeho rozvoje. Definuje prioritní oblasti, do kterých by měly přednostně směřovat finanční prostředky tak, aby docházelo k vzájemné synergii. Strategický plán rozvoje města Litoměřice 
byl zpracován poprvé v roce 2006, aktualizován v roce  2012 s vizí  do roku 2030. ** V rámci projektu MISTRAL vznikla sada inovovaných metodik ke strategickému řízení, které jsou k dispozici 
na Oddělení projektů a strategií MěÚ. 
 
 



Akční plán - seznam investic a projektů na rok 2014  a zásobník projektů 

STRATEGICKÝ CÍL NÁZEV POPIS ODPOVĚDNOST ROZPOČET POLOŽKA  
V ROZPOČTU DOTACE v KČ TERMÍN 

REALIZACE 

  Nové investice             

D.I ZŠ Havlíčkova zateplení 
kompletní zateplení pláště objektu a výměna 
otvorových výplní Odbor školství (..) 42 652 500 Kč     2014 - 2015 

B.III Jiráskovy sady kompletní rekonstrukce parku 
Odbor životního 
prostředí  30 000 000 Kč     2014 - 2015 

B.III Miřejovická stráň nové hřiště 
Odbor životního 
prostředí  7 000 000 Kč    ? 2014 

C.III Knihovna K.H. Máchy - výtah bezbariérový přístup - výtah v objektu Knihovny Odbor školství (..) 1 650 000 Kč    X 2014 

B.III Podzemní kontejnery 
1 kontejnerové hnízdo - 3 podzemní kontejnery 
(papír, sklo, plast)  

Odbor životního 
prostředí  1 400 000 Kč    ? 2014 

D.I Solární panely na budovách města rozšíření solárního pole městského koupaliště 
Odbor životního 
prostředí  570 000 Kč    X 2014 

C.IV ZUŠ - bezbariérový chodník 
vybudování bezbariérového chodníku v areálu 
zahrady ZUŠ  Odbor školství (..) 60 000 Kč    X 2014 

D.I 
MŠ - výměna oken - provozovna 
Eliášova výměna stávajících oken celé budovy MŠ Eliášova Odbor školství (..) 1 180 000 Kč    ? 2014 

 
Významné opravy a rekonstrukce             

C.III 
Plavecký bazén - výměna dlažby, 
odtoková kanalizace 

výměna dlažby a oprava odtokové kanalizace 
velkého bazénu Odbor školství (..) 500 000 Kč    X 2014 

C.I Masarykova ZŠ - oprava stropů oprava stropů budovy Masarykovy ZŠ - I. etapa Odbor školství (..) 450 000 Kč    X 2014 

B.II Chodník Dobrovského oprava chodníku 
Obor územního 
rozvoje (..) 600 000 Kč    X 2014 

B.II Chodník Revoluční dokončení opravy 
Obor územního 
rozvoje (..) 500 000 Kč    X 2014 

C.III Bezbariérové přístupy  budování bezbariérových přístupů v Litoměřicích 
Obor územního 
rozvoje (..) 500 000 Kč    X 2014 

B.II Chodník sídliště Litoměřice oprava chodníku - litý asfalt 
Obor územního 
rozvoje (..) 600 000 Kč    X 2014 

B.II Parkoviště A. Muchy oprava propadlého povrchu 
Obor územního 
rozvoje (..) 350 000 Kč    X 2014 

B.II Mostky, lávky opravy dle revizí 
Obor územního 
rozvoje (..) 450 000 Kč    X 2014 

B.II Sídliště Cihelna oprava komunikace a parkování 
Obor územního 
rozvoje (..) 250 000 Kč    X 2014 

B.II Křižovatka u Severky spolufinancování úpravy (zadavatel ŘSD) 
Obor územního 
rozvoje (..) 1 740 000 Kč    X 2014 



 

Příloha č. 1: Schéma tvorby Akčního plánu  
Investiční výdaje  Běžné výdaje 

 

 

 

Rozhodnutí Rady města / Zastupitelstva města o zařazení do Akčního plánu 

 

 

 

 

 

Probíhá sběr záměrů (koordinuje Ekonomický odbor a Oddělení projektů a strategií)  
a odborné posouzení projektů Strategickým týmem udržitelného rozvoje - STUR (respektive jeho pracovními skupinami):  
• Předsedou STUR je starosta, místostarostové nebo tajemník; relevantní Odborný garant je příslušný vedoucí odboru  
• Posouzení probíhá na základě a) možností rozpočtu a rozp. výhledu, b) multikriteriálního hodnocení dopadů / přínosů na/pro 

udržitelný rozvoj,  c) souladu se Strategickým plánem a d) předchozích usnesení RM a ZM.  
 

 

 

 

 

 

Projekty (požadavky, opatření) 
doporučené k zařazení do Akčního 
plánu (kryto rozpočtem) nebo do 

zásobníku projektů 

 

KROK 1 

Návrhy projektů 

Posouzení odborem, zda 
jde o operativní 
požadavek nebo o 
požadavek do Akčního 
plánu 

Návrhy projektů/opatření vzešlé 
od odborů a organizací (přímo či 

dle pokynů vedení) 

• Odbor územního rozvoje 
• Odbor územního plánování?? 
• Odbor životního prostředí 
• Ostatní odbory a organizace 

Návrhy projektů vzešlé od 
veřejnosti 

• Fórum Zdravého města 
Litoměřice a další veřejná 
projednání, ankety apod. 

• Dílčí návrhy veřejnosti 
oznamované na městském úřadě 

Odmítnutí projektu (či požadavku) a 
vrácení k vyřízení či doplnění 

příslušnému odboru 

 

KROK 2  

Sumarizace projektů a 
jejich hodnocení 

Odborné a transparentní 
posouzení požadavků 

KROK 3 

Politické rozhodnutí 

Politická odpovědnost 
volených představitelů 

Projekty kryté rozpočtem 
(začleněné do akčního plánu) 

Projekty v zásobníku (pod čarou) 

 



Příloha 2. - Hodnocení dopadů projektů na udržitelný rozvoj - ukázka Karty projektů 

 
 
 

NÁZEV PROJEKTU:
CELKOVÉ HODNOCENÍ:

Vazba na strategický cíl  SPRM (např. A.I.1):

Projednáno s veřejností (uveďte způsob a datum): 

Dopad do běžných výdajů rozpočtu města po předání investice 
do užívání; označte znaménkem "+" nebo "-" :

Poprvé se dopad promítne do rozpočtu roku:

Aritmetický průměr hodnocení: 

Přínos pro / dopad na ekonomiku
 +2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na společnost
+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

Přínos pro / dopad na životní prostředí 
+2 až -2 (viz metodika hodnocení)

2 1 2

Jde o účelné opatření a současně lze jednoznačně 
definovat hospodárnost a současně efektivnost 
investice. Díky danému opatření dojde ke snížení 
provozních výdajů za energii ve výši 836 tis. Kč/rok a 
doba návratnosti dané investice se s předpokádanou 
dotací pohybuje na úrovni 20 let (údaje z energetického 
auditu).

Jde o účelné opatření  a současně má jednoznačně 
kladný dopad na společnost - komplexní zateplení 
umožní zlepšení kvality vnitřního prostředí dané budovy, 
zároveň zlepšení kvality životního prostředí (snížení 
emisí CO2) má pozitivní dopad na zdravotní stav 
obyvatel. 

Jde o účelné opatření a současně má pozitivní dopad na 
životní prostředí a spotřebu energií, kdy projekt umožní 
snížení emisí CO2 ve výši 229 t CO2/rok (údaj z 
energetického auditu).

Poznámky/komentáře

Studie proveditelnosti NE

Projektová dokumentace (v jaké fázi) ANO
podlimitní výběrové řízení na zhotovitele stavby v procesu 
(l istopad2013) předpoklad zahájení realizace 4/2014

Architektonická studie NE

Energetický audit ANO

Položkový rozpočet ANO

Jiné (specifikujte)

Analytické a projektové podklady  (ANO/NE)

+ 836 tis. Kč/rok

2014

1,666666667

Dílčí hodnocení v jednotlivých oblastech

Komentář/Odůvodnění

Desatero problémů Litoměřic 2011

Hodnocení přínosu projektu pro ekonomiku, společnost a životní prostředí
 / KARTA PROJEKTU /

Zateplení a výměna otvorových výplní ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32
5

D.I (Zajistit úsporu energií, energetický management, snižování emisí a podporovat obnovitelné zdroje energie)



Příloha 3. - Strategický plán rozvoje města - rozvojové oblasti a prioritní cíle 
 

 

  

Ekonomický rozvoj patří k jedněm z důležitých aspektů města. Cílem města je být atraktivním sídlem pro podnikatele a investory. Cílem je zlepšit podmínky pro 
rozvoj malých a středních podniků a podmínky pro zaměstnanost, například vytipováním a vytvořením nabídky volných ploch a objektů určených pro rozvoj 
podnikání a služeb, prohloubením spolupráce mezi městem a podnikateli prostřednictvím metodické podpory a společné propagace. Město bude i nadále 
připravovat rozvojové projekty - investiční i neinvestiční - které přispějí k zatraktivnění města pro potenciální investory i drobné podnikatele a živnostníky a bude 
usilovat o udržení kvalifikované pracovní síly a zejména mladých lidí, jejichž příchod a setrvání jsou pro další ekonomický rozvoj města nezbytné. 

 

Za účelem přilákání turistů a uspokojení jejich potřeb město rozšíří a rozvine nové produkty pro cestovní ruch a zaměří se na obnovu navštěvovaných památek a 
institucí. Cílem města je zvýšit atraktivitu a návštěvnost města rozšířením a rozvíjením nových produktů pro cestovní ruch a trávení volného času. Součásti cíle je i 
kvalitní, zacílená propagace města. 

Cílem města je hledat možnosti pro využití dlouhodobě nevyužívaných a zdevastovaných ploch a objektů (tzv. „brownfield“) města jako jeho skrytých rezerv, 
usilovat o zajištění podmínek revitalizace nevyužívaných ploch (oba areály bývalých kasáren, areál mrazíren, drážních ploch stanice Litoměřice – horní nádraží, 
ploch na nábřeží řeky Labe mezi Střeleckým a Písečným ostrovem a v Želeticích po obou stranách Tyršova mostu, na západní straně města plochy přiléhající k ulici 
Žernosecké) a objektů (autobusové nádraží, bývalý pivovar).Tyršova mostu, na západní straně města plochy Žernosecké) a objektů (autobusové nádraží, bývalý 
pivovar).přiléhající k ulici 

 

Cíl A.I 
Zlepšit podmínky 
pro podnikání a 
zaměstnanost  

 

Cíl A.II 
Zvýšit návštěvnost 
města mimo jiné 
prostřednictvím 
kvalitního 
marketingu  

Cíl A.III 
Zajistit podmínky 
pro revitalizaci 
nevyužívaných 
ploch a objektů 
(brownfield) 

Oblast A:   LITOMĚŘICE - ATRAKTIVNÍ, MALEBNÉ A PROSPERUJÍCÍ MĚSTO (ekonomika, podnikání, cestovní ruch) 



Doprava je klíčovou součástí života města, podmiňuje jeho celkovou kvalitu a atraktivitu, stejně tak jako významně ovlivňuje kvalitu ovzduší a bezpečnost při 
pohybu na veřejných komunikacích. Doprava je rovněž jednou z klíčových podmínek dobře fungující místní ekonomiky, ať již přímo pro místní podniky nebo pro 
pracující, kteří dojíždějí za prací do okolních měst. Města se čím dál více potýkají s problémy vzešlými z konfliktu mezi základními funkcemi dopravy - tj. 
uspokojení dopravních potřeb, a negativními dopady, které naplňování těchto potřeb provází. Řešením tohoto problému je vytvoření podmínek pro rozvoj 
systémů veřejné hromadné a bezmotorové dopravy, jejich vzájemná integrace a zatraktivnění, při současném zavádění principů řízení poptávky po dopravě 
směrem od individuální automobilové dopravy k podpoře MHD a bezmotorové dopravy. Cílem je rozvíjet dopravu dle principů tzv. udržitelné (šetrné) dopravy, 
která je definována Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) jako taková, která „poskytuje bezpečný, ekonomicky životaschopný a sociálně 
přijatelný způsob dopravy lidí k místům, zboží či službám, splňuje obecně přijímané zdravotní a ekologické standardy, nepřekračuje únosné meze ekosystémů a 
nepřispívá ke zhoršování globálních jevů, jako jsou klimatické změny, narušování ozónové vrstvy a šíření dlouhodobě přetrvávajících znečišťujících organických 
látek. Město proto bude podporovat modernizaci zařízení osobní železniční a lodní dopravy, bude rozvíjet systém cyklistických a pěších tras, bude úměrně 
doplňovat systém automobilových komunikací, ploch a objektů pro parkování a garážování osobních automobilů. 

 

 

 

  

Cílem města je zajistit podmínky pro citlivý urbánní rozvoj. Při tom budou respektovány principy udržitelného rozvoje a limity území města. Město se zaměří na 
zkvalitňování obytného prostředí na sídlištích a v residenčních čtvrtích. Dle územního plánu budou pořízeny příslušné regulační plány a územní studie. Město připraví 
plochy pro bytovou výstavbu s respektem k vlastnostem a limitům území při zachováni ekologické stability krajiny. Revitalizace veřejných prostranství bude zaměřena 
zejména na veřejná prostranství v sídlištích. Záměrem bude tvořit různorodé, esteticky hodnotné a komplexně vybavené prostory s energetickou efektivností a pozitivními 
dopady na životní prostředí prostřednictvím metodické podpory a společné propagace. Město bude i nadále připravovat rozvojové projekty - investiční i neinvestiční - které 
přispějí k zatraktivnění města pro potenciální investory i drobné podnikatele a živnostníky a bude usilovat o udržení kvalifikované pracovní síly a zejména mladých lidí, 
jejichž příchod a setrvání jsou pro další ekonomický rozvoj města nezbytné.  
 
 
 
 

 

Otázky týkající se kvalitního životního prostředí jsou dalším velmi častým tématem projednávaným při setkáních města s veřejností. Spokojenosti občanů v tomto 
tématu město docílí, když udrží město čisté a upravené – zdravé. Jedním z parametrů životního prostředí je i stav ovzduší. K řešení tohoto parametru přispěje 
optimalizace systému dopravy a včetně dopravního zklidnění centra. V rámci zlepšeni parametrů životního prostředí, bude město zakládat nové plochy zeleně a 
regenerovat stávající tak, aby sloužily ke každodenní neorganizované rekreaci, bude podporovat vytváření pásu příměstské zeleně - krajiny určené také ke 
krátkodobé. rekreaci a k udržení ekologické stability. Dále zajistit účinná protipovodňová a protierozní opatřeni a dobudovat kanalizaci v problémových oblastech. 
Cílem je také vyřešit potřebu třídění odpadů a zlepšeni ekologického chováni občanů města.  
 
 
 
 
 

 

Cíl B.I    
Zajistit citlivý 
urbánní rozvoj a 
zkvalitňování 
obytného prostředí 
na sídlištích a v 
residenčních 
čtvrtích 

Cíl B.II 
Zlepšit dopravní 
dostupnost, 
dopravní systém 
města a možnosti 
pro ekologickou 
dopravu 
 

Cíl B.III 
Udržet či zlepšit 
kvalitu životního 
prostředí a zvýšit 
odpovědnost 
obyvatel k 
prostředí, kde žijí 

OBLAST B:   LITOMĚŘICE - PŘÍJEMNÉ MĚSTO PRO ŽIVOT V SRDCI ZAHRADY ČECH (životní prostředí, územní rozvoj, doprava a bydlení) 



 

 

  

Město usiluje, aby jeho občané byli kvalitně vzděláváni a představovali flexibilní pracovní sílu.  Investičně se zaměří na činnosti, které spadají do jeho kompetencí 
– infrastruktura MŠ, ZŠ, zájmové a základní umělecké vzdělávání.  Město si také uvědomuje význam kvalitní středoškolské a vysokoškolské výuky a uplatnitelnosti 
studentů na místním pracovním trhu a z vlastní pozice se snaží posílit spolupráci mezi zaměstnavateli a školami. Cílem je zlepšovat podmínky pro vzdělávání 
prostřednictvím kvalitní infrastruktury (zejména budov MŠ a ZŠ a jejich technologické vybavenosti) a je-li to vhodné s využitím moderních metod výuky. 

Cílem je využít příležitostí města a vytvořit předpoklady pro rozvoj sportu a volného času v odpovídajícím kvalitním prostředí, zejména regenerací stávajících 
ploch a zařízení, doplněním a rozšířením nabídky na nových vhodných plochách.  Cílem je také postupně modernizovat a rekonstruovat infrastrukturu určená pro 
organizované sportovní aktivity (hřiště, tělocvičny, sportovní areály a haly) a pro volnočasové aktivity. Snahou města je, aby občané i návštěvníci města měli 
kvalitní zázemí pro volný čas a každodenní rekreaci, výkonnostní i vrcholový sport. 

Cílem města je být centrem kulturní minulosti, současnosti i budoucnosti.  Město bude i nadále organizovat a podporovat pořádání kulturních akcí ve městě a 
aktivní zapojení široké veřejnosti do kulturního života. Mezi hlavní (tradiční) kulturní akce města patří:: Vinobraní, Litoměřické varhanní léto, Filmový festival, 
Masopust, Loutkový festival, Litoměřický hrozen, Zlatý dech, Pivní slavnosti, Litoměřický kořen, Máchovou stopou, Rozsvícení vánočního stromu. 

C.I 
Zlepšit podmínky pro 
kvalitní školství a 
vzdělávání 
 
 

C.II 
Zlepšit podmínky pro 
sport a volnočasové 
aktivity 
 
 

C.III 
Rozvíjet kulturu, 
místní tradice a 
zvyklosti a komunitní 
(spolkový) život 
 

OBLAST C: LITOMĚŘICE – ZDRAVÉ MĚSTO, MĚSTO KULTURY, SPORTU A VZDĚLANOSTI (sociální oblast, zdraví, společenský rozvoj, vzdělávání) 

Cíl C.IV 
Optimalizovat síť 
sociálních služeb a 
zajistit dostupnou a 
kvalitní zdravotní 
péče pro obyvatele 

Cíl C.V 
Posílit prevenci 
kriminality 
 
 
 
 

Cílem města je vytvořit podmínky pro kvalitní zdravotní péči a efektivní, fungující síť sociálních služeb, která bude odrážet aktuální potřeby obyvatel města. Bude 
optimalizováno řízení systému poskytovatelů sociálních služeb pomoci průběžně aktualizovaného komunitního plánu.  Město si uvědomuje důležitost 
komunitního plánování a zapojení cílových skupin do procesu přípravy a realizace konkrétních produktů a opatření. Optimálním řešením této problematiky je 
zajistit kvalitně propojený a spolupracující systém zdravotní a sociální péče a komunitního plánování. Město se zaměří na vytváření a zlepšovaní podmínek pro 
seniory, zdravotně postižené a občany ohrožené sociálním vyloučením. 

Cílem města je zvýšit bezpečnost ve městě a posílit prevenci kriminality rozšířením bezpečnostní infrastruktury (zejm. kamerového systému), aktivní prací 
strážníků a využitím neinvestičních aktivit (rozšířit programy prevence kriminality, zvýšit informovanost veřejnosti o programech prevence kriminality a podpořit 
jejich aktivitu na tvorbě bezpečného prostředí). Město chce, aby se občané cítili bezpečně a zároveň se na udržování bezpečnosti a pořádku aktivně podíleli. Pro 
zajištění těchto aktivit využije město investiční akce do infrastruktury, ale také osvětové akce na podporu prevence kriminality a zvyšování povědomí o této 
problematice. 



 

 

  

Město si uvědomuje současnou a budoucí potřebu energie pro svůj rozvoj, s ní související nezbytnost v dlouhodobém horizontu s energií hospodařit efektivně a 
využívat maximální podíl energie z místní produkce tak, aby nedocházelo k podstatné závislosti města Litoměřice na externích dodavatelích. Město je 
rozhodnuto prosazovat energetickou soběstačnost a s ní související úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů. Proto je připraveno pomocí neustálého 
sledování a vyhodnocování spotřeby energie (energetického managementu) i investičních akcí (zateplování, výměna oken, atd.) minimalizovat spotřebu energie 
města a zároveň dlouhodobě podporovat rozvoj a využívání stabilních obnovitelných zdrojů energie.  
Cílem města je při současném zachování či zvýšení kvality života obyvatel stát se energeticky nezávislým městem, tj. dlouhodobě snižovat spotřebu energie, 
stabilizovat výdaje za energii, využívat vhodné formy obnovitelných zdrojů, zlepšit kvalitu ovzduší města a v neposlední řadě přispět k tomu, že občané města 
efektivní využívání energie berou jako svůj životní styl.  

 

Město Litoměřice dlouhodobě připravuje unikátní projekt využití geotermální energie s cílem zlepšit kvalitu ovzduší a zajistit stabilní a sociálně přijatelnou cenu 
dodávek tepla a teplé vody, a vyrábět elektřinu z obnovitelného zdroje. Město považuje tento projekt za klíčový pro další rozvoj místní ekonomiky a pro zvýšení 
atraktivity města pro investory a podnikatele. Proto bude usilovat rovněž o založení centra pro výzkum a inovace v oblasti geotermální energie a obnovitelných 
zdrojů v areálu bývalých kasáren Dukelských hrdinů, jež přinese pracovní příležitosti a položí základy pro rozvoj využívání hlubinné geotermální energie v České 
republice.  
Cílem je realizovat unikátní projekt a související aktivity, které zajistí městu a jeho obyvatelům dlouhodobou prosperitu a významně přispějí ke kvalitě života 
v Litoměřicích a okolí. 

Cíl D.I 
Zajistit úsporu 
energií, energetický 
management, 
snižování emisí a 
podporovat 
obnovitelné zdroje 
energií 

Cíl D.II 
 Zajistit realizaci 
geotermálního 
projektu a 
souvisejících aktivit 

OBLAST D:   LITOMĚŘICE - MĚSTO INOVACÍ: ENERGETICKY NEZÁVISLÉ A NÍZKOEMISNÍ 



 

 

 

 

 

 

Na zastupitelstvo, úřad či organizace a společnosti města se obrací mnoho občanů, podnikatelů, spolků a dalších organizací s žádostmi o zlepšení standardu 
poskytované služby (MHD, rychlost vyřizování žádostí atd.), nebo s žádostmi o spolufinancování či příspěvek nebo s žádostmi na vybudování či opravu 
chodníků, cest, kanalizace, bytů a dalších staveb. Finance města jsou omezené. Proto je nezbytné zodpovědné financování, aby nedošlo k neúnosnému 
zadlužení města, stejně jako úsilí hledat možnosti pro financování z různých zdrojů (stát, EU, kraj, spoluúčast žadatele atd.). Cílem je zajistit zdravé 
financování a účelné a efektivní hospodaření s rozpočtem města, tedy s finančními prostředky, které město vlastní i s majetkem města a jím zřizovaných 
organizací a společností. Hmotný i finanční majetek města a jím řízených organizací musí být využíván účelně, efektivně a hospodárně v souladu s jeho zájmy 
a úkoly vyplývajícími z působnosti vymezené zákonem o obcích. 

Město bude využívat moderních metod řízení úřadu s cílem efektivně poskytnout kvalitní veřejnou službu a poskytovat transparentní formou informace o své 
činnosti. Důraz bude kladen na zajištění potřebného ITC vybavení úřadu, zavádění principů e-governmentu a tzv. chytrého úřadu a „dobrého vládnutí“ 
(„smart administration“, „good governance“, strategické řízení, místní Agenda 21) do práce úřadu, ale rovněž zvyšování kvalifikace zaměstnanců úřadu a 
městem řízených organizací. 

Kvalitní rozvoj města se dnes neobejde bez aktivní a oboustranné komunikace mezi radnicí a obyvateli města. Proto je nezbytné vytvářet prostředí a 
příležitosti pro aktivní participaci občanů, zapojovat je do života města a jeho rozvoje prostřednictvím nejrůznějších komunikačních nástrojů jako jsou 
veřejná fóra, „kulaté stoly“,  projektové dny, dětské zastupitelstvo či mezinárodní kampaně (Den Země, Dny bez úrazů, Dny zdraví apod.). Důležitou součástí 
je také vytváření dlouhodobého partnerství mezi městem a dalšími organizacemi (neziskové organizace, spolky, podnikatelé apod.), které jsou klíčové pro 
rozvoj občanské společnosti. Snahou je i nadále včas a dostatečně informovat veřejnost o záměrech města, podnítit u veřejnosti pocit spoluodpovědnosti a 
umožnit ji aktivní účast na rozhodování o rozvoji města. Město bude i nadále usilovat o naplňování principů Zdravého města a místní Agendy 21, které 
směřují ke zvyšování kvality života dle mezinárodně uznávaných standardů a pravidel. Rovněž si uvědomuje svou roli v rámci regionu, České republiky i 
mezinárodního společenství a bude proto podporovat iniciativy jako je férový obchod (fair trade), „zelené nakupování“ (ekoprokůra) či společenská 
odpovědnost organizací veřejného sektoru. Cílem je otevřené město podporující rozvoj občanské společnosti za široké participace obyvatel dle principů 
Zdravého města a místní Agendy 21, s vědomím si svého významu a odpovědnosti i mimo hranice svého teritoria. 

 

Cíl E.I 
Zajistit zdravé 
financování účelné 
hospodaření 

Cíl E.II 
Zajistit efektivní řízení 
města s využitím 
moderních forem 
řízení a IT technologií 

E.III 
Zajistit prosazování 
zájmů města a 
podpořit spolupráci a 
partnerství 

OBLAST E:   LITOMĚŘICE - ODPOVĚDNĚ, KVALITNĚ A EFEKTIVNĚ ŘÍZENÉ MĚSTO (kvalitní úřad a organizace města) 

Cíl E.IV  
Rozvíjet komunikaci a 
práci s veřejností 
pomocí 
mezinárodních 
programů Zdravé 
město a MA 21 

Některé problémy (životní prostředí, doprava, vzdělání, bydlení, zaměstnanost, atd.) vyplývají z širšího územního kontextu (regionálního, národního, 
mezinárodního) přesahujícího administrativní území města. Řešení těchto problémů a prosazování zájmů města vyžaduje rozvíjení vnějších vztahů s vyššími 
úrovněmi veřejné správy, obcemi, apod. Cílem je hájit zájmy města a jeho obyvatel i v širším regionu, České republice a mezinárodní komunitě, což 
představuje úkoly a řešení problémů s přesahem přes vlastní kompetence města a jeho představitelů. 



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:   13.3. 2014 
předkládá:                    Mgr. Antonín Tym, OPaS 
 
   
 
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:   

a) vzetí na vědomí rezignaci člena představenstva v městské společnosti 1. Geotermální 
Litoměřice a.s.  

b) návrh nového člena člena představenstva v městské společnosti 1. Geotermální 
Litoměřice a.s.  

 
 
Odůvodnění:  
 
Dne 6.2. 2014 podal Jan Szánto rezignaci na funkci člena představenstva spol. 1. Geotermální 
Litoměřice a.s. a předseda představenstva Ladislav Chlupáč tuto rezignaci přijal.  
 
Dle stanov společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. má představenstvo 3 členy. S ohledem na 
zákonné lhůty a zajištění řádného chodu společnosti a plnění jejího poslání je nutné, aby 
zastupitelstvo města Litoměřice navrhlo nového člena představenstva.  
 
Působnost jediného akcionáře vykonává město Litoměřice prostřednictvím orgánů města 
(zastupitelstvo, rada města, starosta, místostarostové). 
 
 
 
Dopad do rozpočtu města:  Návrh nemá dopad do rozpočtu města    
 
 
Návrh na usnesení:   
 

c) ZM bere na vědomí rezignaci člena představenstva v městské společnosti 1. 
Geotermální Litoměřice a.s.  

d) ZM navrhuje nového člena člena představenstva v městské společnosti 1. Geotermální 
Litoměřice a.s. pana/ paní:  

 
 
 
Podpis navrhovatele:          Přijaté usnesení: ______________ 



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:   13. 3. 2014 
předkládá:                    starosta 
 
   
 
Návrh předložit před jednáním ZM, nejpozději do čtvrtka (7 dní před jednáním) do 12.00 hod. 
sekretariátu města. Po zařazení do programu předkládá navrhovatel osobně s řádným odůvodněním. 
Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření tohoto 
odboru. Předkládající odbor předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x navrhovateli. 
 
 
 
Návrh:  
 
Vzetí na v ědomí projednání studie revitalizace pivovaru s ve řejností – záv ěry 
 
Odůvodn ění:  
 
Dne 19. 2. 2014 proběhla v prostorách Gotického hradu veřejná diskuze s názvem: „Budoucnost 
areálu městského pivovaru v Litoměřicích“. Setkání bylo pro občany příležitostí jak se seznámit 
s připravenou architektonicko-urbanistickou studií a jak se k tématu vyjádřit. Předložené náměty a 
připomínky budou zapracovány do studie a její výsledná podoba bude představena na 2. projednání 
s veřejností plánovaném na počátek května.     
 
Finanční prostředky na pořádání akce byly vynaloženy z rozpočtu projektu MISTRAL (Místní 
implementace strategického řízení v Litoměřicích) 
   
   
 
      
Dopad do rozpo čtu m ěsta:  Návrh nemá přímý dopad do rozpočtu města.    
 
 
 
 
Návrh na usnesení:   
  
ZM bere na vědomí projednání studie revitalizace pivovaru s veřejností – závěry (viz příloha orig. 
zápisu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:          Přijaté usnesení: ______________ 
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Z Á P I S 
 
Z VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ  
„BUDOUCNOST AREÁLU MĚSTSKÉHO PIVOVARU V LITOMĚŘICÍCH“ 
 
19. 2. 2014, 17.00 hod., Hrad Litoměřice  
 
 
Registrační číslo projektu:      CZ.1.04/4.1.01/89.00066 
Název projektu:                       Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích 
 
Operační program:     OP LZZ    Operační program lidské zdroje a zaměstnanost 
Prioritní osa:               4   Veřejná správa a veřejné služby 
Oblast podpory:          4.4a.1   Posilování institucionální kapacity a efektivnosti     
                                              veřejné správy 
 

 
 
 
Veřejné projednání zahájil starosta města, přivítal přítomné a vyzval je, aby neváhali sdělit své 
připomínky a návrhy k představované studii. 
Ing. Zdeněk Zabilanský – autor ekonomické části studie - představil návrh funkčního využití, náklady 
rekonstrukce areálu, návrh jejího financování, dále přínosy rekonstrukce areálu: zvýšení atraktivity 
města, oživení tradice výroby piva, vznik nových pracovních míst, zabránění dalšímu chátrání 
historických budov. 
Ing. arch. MgA. Juraj Sonlajtner – autor projektu -  prezentoval připravenou studii, která navrhuje 
využít část areálu k výrobě piva, dále jako ubytovací prostory, společenské a zábavní prostory, 
rezervní plochy, vazby na okolí. (Prezentace je k nahlédnutí na: zdravemesto.litomerice.cz) 
Doc. Ing. arch. Jan Mužík - městský architekt – vyjádřil stanovisko, že studie je v souladu s koncepcí 
města, přinese oživení objektů pivovaru a přispěje ke zlepšení stavu a atraktivity Tyršova náměstí. 
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DISKUZE: 
 

 Jaké bude využití komína? 
Komín není ve vlastnictví města, ale měl by být zachován, je charakteristickým prvkem pivovaru, 
jednou z dominant města; bude jednáno s vlastníkem o možnosti odkupu či převodu zpět do 
vlastnictví města 
 

!  Námět využití  
Expozice věnovaná řece Labi se sladkovodním akváriem.(jako příklad uvedeno zábavně-naučné 
centrum řeky Ohře na Statku Bernard u Sokolova) 
 

 
 

 Pivovar není potřeba, už jsou v Litoměřicích dva.  Uživí se další?   
Bylo jednáno s odborníky o budoucí rentabilitě pivovaru, kteří potvrdili současný trend vzniku 
malých městských pivovarů a jejich ekonomiku, jež ale zpravidla funguje ve spojení s další 
nabídkou služeb související s výrobou piva. Navrhovaný pivovar není přímou konkurencí existujících 
mikropivovarů, ale jejich doplněním. Právo vařit pivo mají Litoměřice už od Karla IV., neměli 
bychom tuto tradici zničit. Dnes očekáváme vaše nápady, co by veřejnost v areálu ráda viděla. 
 

 Proč město neprojednalo s veřejností náměty a předkládá už hotovou studii?  
Jedná se pouze o studii pro představu, jaké jsou technické možnosti využití areálu. Město muselo 
nejdříve připravit základní návrh (zaměření ploch, výkresy apod.), projednat jej s dotčenými orgány 
(památkový ústav, stavební úřad, hasiči apod.) a vyřadit návrhy, které by z různých důvodů později 
nebylo možné do projektu zahrnout (typicky využití podzemní části, kde se nemůže najednou 
pohybovat více jak 20-30 lidí z důvodu požární bezpečnosti - omezeným únikovým východům). 
Všechny náměty, které jsou technicky průchodné, je možné do studie zahrnout; limitujícím 
faktorem však bude zejména zaměření dotačních titulů, ze kterých bude náročná rekonstrukce 
financována 
 

 Proč není studie ve více variantách? Proč nebyla vyhlášena architektonická soutěž? 
Studie je připravena tak, aby naopak umožňovala více variant využití právě s ohledem na náměty 
veřejnosti a možnosti financování; možnosti využití jsou stále otevřené, navržený pivovar zabírá 
jen část areálu, využití dalších prostor je předmětem tohoto a dalších veřejných projednání. Soutěži 
se nebráníme, je ale možná, až bude jasné přesné zadání využití areálu. Soutěž se navíc zpravidla 
vyhlašuje, pokud není žádné konkrétní zadání a předpokládají se velké zásahy do budov nebo 
vybudování zcela nových, toto ale není případ litoměřického pivovaru. 
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 Problémem bude naplnění zrekonstruovaného areálu nájemci, provozovateli – počítá s tím 
vedení města?  
Hlavním úkolem města je areál uvést do provozuschopného stavu a zabránit jeho dalšímu 
chátrání, jeho úkolem není zde provozovat ekonomickou činnost; je třeba tedy nalézt vhodné 
finance na rekonstrukci a poté, co skončí omezení dané poskytovatelem dotace (tzv. doba 
udržitelnosti) nabídnout prostory soukromým investorům a provozovatelům tak, aby komerční část 
mohla přispívat na provoz veřejně-prospěšným aktivitám (klubová scéna, chráněné dílny, výstavní 
prostory apod.;  zájem o provozování pivovaru byl ověřován u jiných provozovatelů/vlastníků a 
ohlas byl kladný; kvalitní ubytovací kapacita ve městě chybí a je jednoznačně nezbytná pro další 
rozvoj města a specificky gotického hradu jako kongresového centra.  
 

 Jakým způsobem jste zhodnotili ekonomiku provozu? Bude město provoz dotovat? Neodvede 
ubytovací kapacita zákazníky z jiných hotelů a nebude pivovar zbytečnou konkurencí dvěma 
místním pivovarům? Jaký to bude mít přínos pro obyvatele? 
V této fázi nelze zpracovat relevantní studii proveditelnosti; právě veřejná projednání slouží 
k tomu, aby se vyjasnil celkový záměr, zpracovaly se varianty a poté byla zhodnocena také jejich 
ekonomická životaschopnost; základní ekonomické propočty na pivovar a hotel byly nicméně 
provedeny a budou představeny na dalším veřejném projednání; město mimo jiné zajišťuje 
veřejně-prospěšné aktivity a služby a je připraveno případně na provoz těchto aktivit přispívat, 
stejně jako to dělá u nemocnice, divadla, kina apod.; bude však usilováno o to, aby příjem 
z komerční činnosti postačoval na pokrytí těchto nákladů, případně byl i příjmem městského 
rozpočtu; 
Ubytovací kapacita je ve městě nedostačující, při pořádání konferencí v Hradu je problém 
návštěvníky města ubytovat; opět, hotel by měl být zaměřen na náročnější klientelu či 
nadstandardní formu ubytování, která ve městě není, a která využije genius loci areálu pivovaru a 
může přitáhnout i specifickou klientelu (příkladem jsou tzv. art hotely). Nebude se jednat o přímou 
konkurenci současných provozovatelů ubytování. 
Ke konkurenci pivovarů - viz výše 
Přínosů je celá řad, ať již přímých nebo nepřímých - vyjmenujme například: 
- zatraktivnění centra města, nové možnosti pro trávení volného času v centru, zvýšení využití 
prostor gotického hradu, nové atraktivní místo pro návštěvníky města, příležitost pro místní 
stavební firmy, nová pracovní místa apod.  
 

  Toto jsme slyšeli při projektování Hradu, ale město jej stále dotuje.  Kdy ho přestane dotovat? 
Není lepší nejdřív převést do zisku tento projekt a pak jít do dalšího?  
Ekonomicky výhodnější by samozřejmě bylo postavit funkční budovu pivovaru na zelené louce. 
Hlavním cílem je ale zachování historické budovy a získat pro ni vhodné využití, které koresponduje 
s její historií, umístěním a potřebami obyvatel. V letech 2014-2020 bude poslední reálná možnost 
pro města čerpat dotace na podobné projekty, a proto se vše směřuje k tomu, aby byl projekt 
připravený jít do konkurence s jinými a získat potřebné financování, byť třeba jen na část a 
rekonstrukce bude probíhat po etapách; samozřejmě je možná i nulová varianta, to znamená areál 
zakonzervovat a zabezpečit, ale i tento stav znamená jeho údržbu a tudíž výdaje z rozpočtu města; 
Nicméně účelem veřejné sféry není tvorba zisku, pokud by tomu tak bylo, museli bychom zavřít 
divadlo, plavecký bazén, hrad, školy a další. Je to služba veřejnosti, do které patří i ochrana 
památek, oživení a atraktivita města, vytváření podmínek pro podnikatelský sektor.  
 

 Ve studii je navrženo parkování na konci dvora. Budou auta projíždět kolem lidí sedících ve 
venkovních prostorách areálu, kde by měly probíhat i volnočasové aktivity? 
Nejedná se o veřejné, frekventované parkoviště. Není to ani konečný návrh, parkovací kapacitu lze 
umístit i jinam. Je také možné dohodnout s okolními vlastníky další vjezd do areálu od současného 
parkoviště Na Hvězdárně. 
 

 V čí prospěch je studie zaměřena? Kdo je cílovým subjektem? Je to ve prospěch podnikatelů? 
Nebo pro občany? Zaměstnanost nenabídne. Chceme žít z turismu? 



4 
 

Litoměřice nikdy nebyly a nebudou průmyslovým městem. Jsou městem kultury, památek, církve. 
Cestovní ruch je jednou z mála možností, jak město ekonomicky oživit a zvýšit, zaměstnanost. 
Objekt by měl sloužit jak občanům LTM tak turistům zejm. o víkendech a prázdninách. Ať bude 
využití jakékoliv, přinese prospěch jak veřejnosti, tak podnikatelům i turistům, ať  již přímo nebo 
nepřímo. 
 

!  Chtěli bychom také vyjádřit poděkování za snahu radnice o rozvoj města a nejenom kritizovat, 
co se dělá špatně.  
 

!  Město má svůj kulturní odkaz, svůj Genius Loci – ten by měl být rozvíjen. Nejedná se zde jen o 
ekonomický přínos, budu rád, když bude pivovar zrekonstruován. 
 

!  Výstav 20 hektolitrů piva by měl pivovar uživit, popularita malých pivovarů stále roste. Městu 
chybí ubytovací kapacita. Litoměřice nemůžou stavět na průmyslu, musí rozvíjet cestovní ruch.  
Námět – ve sklepení může být banka vín (propojení vinařství a pivovarnictví v Litoměřicích) 
 

!  Námět – zakonzervovat projekt pivovar na lepší časy. Existuje kalkulace nákladů na konzervaci 
budovy? 
Není, zpracujeme. 
 

!  Námět – tržnice, sklepení využít jako sklady pro potravinářské účely. 
 

 Bylo řešeno využití ostatních sklepních prostor?  Daly by se využít jako podzemní parkoviště.  
Není vjezd do podzemních prostor, výtahové šachty pro automobily jsou technicky možné, ale 
velmi nákladné. 
 

!  Námět – pivní lázně, pivovar, informační centrum 
 

 Proč nezrekonstruuje areál soukromý investor – developer? 
Několik investorů se již bylo na areál podívat během poslední cca 5 let a všichni konstatovali, že 
investice není ekonomicky životaschopná bez dotace či jiného veřejného zdroje; soukromý 
developer taktéž příliš nehledí na architektonické řešení  a nekomerční aktivity, které  město a jeho 
občané chtějí, ukázek podobných developerských projektů, které buď zkrachovaly nebo byly 
realizovány v rozporu s původní ideou, existuje celá řada. 
 

A. Tym z Oddělení projektů a strategií vyzval přítomné k zasílání dalších připomínek a námětů na 
adresu města a pozval přítomné na Fórum Zdravého města dne 9. 4. 2014.  
Veřejného projednání se zúčastnilo přibližně 70 občanů. 
 

 



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: 13.3.2014 
předkládá:  J. Szántó 
 
Návrh předložit před jednáním ZM, nejpozději 7 dní před jednáním do 12.00 hod. sekretariátu města. 
Po zařazení do programu předkládá navrhovatel osobně s řádným odůvodněním. 
Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření tohoto 
odboru. Předkládající odbor či PO předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x 
navrhovateli. 
 
 
 
Návrh:   Souhlas se zánikem subjektu „Sdružení obcí pro plynofikaci Labské údolí 1.“
  
 
 
Odůvodnění:   Vzhledem k ukončení subjektu „Sdružení obcí pro plynofikaci Labské údolí 1.“ bylo 
město požádáno o souhlas se zánikem tohoto sdružení a to pro naplnění předmětu činnosti subjektu a 
pro dokončení jeho likvidace  
 
Dopad do rozpočtu města: 
Nemá dopad na rozpočet 
 
 
 
Návrh na usnesení:     
ZM souhlasí se zánikem subjektu „Sdružení pro plynofikaci Labské údolí 1.“ IČ:70903336 se sídlem 
Libochovany 5, jehož je Město Litoměřice členem, a to z důvodu naplnění předmětu činnosti subjektu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:     Přijaté usnesení ZM č.:        
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Návrhy k projednání v ZM dne 13.03.2014 

    Předkládá: OSMMa BH 

majetkové záležitosti: 
 
Záměry: 
16. Prodej části pozemku parc.č. 4618/1 (ost.plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice (nutný 
odděl. geometr. plán) 
Žadatel: Bc. M.P., Litoměřice 
 
Odůvodnění: Žadatel má zájem o rozšíření pozemku za účelem zřízení nového plotu s opěrnou zdí    
a chráněného parkovacího místa pro osobní vozidlo. 
Opěrná zeď, která drží rekonstruovanou příjezdovou cestu, která je v majetku města je v havarijním 
stavu a je nutné ji znovu postavit. Automobilový provoz na této cestě stoupl, jezdí zde i těžší vozidla. 
Současný stav, konstrukce a použitý materiál tomuto provozu nevyhovuje.  
Příjezdová cesta není opatřena kanalizací, výstavbou nové opěrné zdi by se zamezilo stékání vody  
na pozemek žadatele. Účel, rozsah a způsob provozování příjezdové cesty nebude nijak touto 
změnou hranic pozemků narušen. 
Stanovisko OÚRM: Uvedený pozemek je zařazen dle ÚPD do plocha DI – dopravní infrastruktura, 
v těchto plochách je přípustná realizace parkovacích státní, ale jen velkoplošných a dále formou 
hromadných garáží. V souladu s tímto je nutné konstatovat, že záměr na realizaci jednoho plotem a 
zdí chráněného místa je v rozporu s platnou ÚPD. Tento prodej by mohl snížit podmínky pro 
případnou budoucí realizaci komunikace v místě. 
Projednáno v MK dne 24.02.2014: hlasováním  pro:0  proti:5  zdržel se :0 
MK nedoporučuje prodej s ohledem na  stanovisko ÚRM 
 
Návrh na usnesení : 
ZM neschvaluje záměr  prodeje části pozemku parc.č. 4618/1 (ost.plocha-komunikace) v k.ú. 
Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán). 
 

 
 
17. Prodej nemovitosti - stavby č.p. 2030 včetně pozemku parc.č. 1755/7 o výměře 128 m2 v k.ú. 
Litoměřice  
Žadatel: ELSTAR COM s.r.o. IČ: 25038435, Litoměřice 
 
Odůvodnění: Společnost se zabývá prodejem, montáží a servisem televizních antén, satelitní a 
výpočtové techniky; z důvodu rozšíření firmy mají zájem o nebytový prostor. 
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Stanovisko SO: Uvedený objekt na pozemku parc.č. 1755/7 je v současné době využíván správním 
odborem jako skladové prostory pro uložení nábytku a dále jako skladové a manipulační prostory pro 
uložení volebních materiálů. SO nemá jiné prostory, které by mohly být využity jako náhrada             
za poptávané skladové a manipulační prostory. Dislokace objektu umožňuje zajíždět nákladními 
vozidly a osobními vozidly s přívěsem až ke skladovým prostorům. 
Na základě výše uvedeného není možné požadované skladové prostory přenechat jakémukoliv 
zájemci. 
Projednáno v MK dne 24.02.2014: hlasováním  pro:0  proti:5  zdržel se :0 
MK nedoporučuje prodej s ohledem na stanovisko SO 
Návrh na usnesení : 
 
ZM neschvaluje záměr prodeje stavby č.p. 2030 včetně parc.č. 1755/7  o výměře 128 m2 v k.ú. 
Litoměřice  
 

 
 
18. Prodej pozemku parc.č. 1063/1 o výměře 518 m2 v k.ú. Tlučeň 
Žadatel: Ing.P.a Ing.V.B., Ústí n.L. 
 
Odůvodnění: Žadatelé jsou vlastníky sousedních nemovitostí včetně objektu č.p. 27 Kundratice. Tyto 
nemovitosti odkoupili v roce 2003 od manželů P.. Žádaný pozemek má stále v nájmu paní P. s tím, že 
pozemek užívají žadatelé k rekreačním účelům. Žádají o odkoupení, pokud prodej nebude možný o 
změnu nájemní smlouvy. 
Stanovisko OSMM LH : S prodejem pozemku nesouhlasí z důvodu toho, že ostatní sousední pozemky 
jsou také v majetku města; doporučuje ponechat v pronájmu. 
Projednáno v MK dne 24.02.2014: hlasováním  pro:0  proti:5  zdržel se :0 
MK nedoporučuje prodej s ohledem na stanovisko LH 
Návrh na usnesení : 
 
ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 1063/1 o výměře 518 m2 v k.ú. Tlučeň 
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19. Majetkoprávní dořešení  pozemku parc.č. 1345/12(orná) o výměře 367m2 v k.ú. Pokratice 
Žadatel: manželé I. a J.R., Litoměřice 
  manželé Ing. P.a Ing. M.S., Litoměřice 
 
Odůvodnění: Žadatelé jsou vlastníky pozemku parc.č. 1345/12 v k.ú. Pokratice. Každý z manželských 
párů vlastní podíl jedné poloviny vzhledem k celku. Pozemek je určen pro výstavbu účelové 
komunikace - Akátová. Plánovaná komunikace není veřejně prospěšnou stavbou. Podle zásad 
přijatých ZM by měl být realizován převod na obec jako bezúplatný. 
Manželé S. jsou ochotni darovat svůj spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 Městu Litoměřice. Manželé R. 
nneejjssoouu  oocchhoottnnii  ddaarroovvaatt svůj spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 Městu Litoměřice.   Za převod svého 
podílu k pozemku požadují úhradu ve výši 100.000,-Kč (tj.cca 545,- Kč/m2). Kupní cenu odůvodňují 
vynaloženými výdaji na odkoupení pozemku a na právního zástupce. ( Jednalo se    o posunutí stavby 
RD č.p. 585 o cca 1m směrem k plánované budoucí komunikaci a následné problémy s jeho 
kolaudací). 
Stanovisko OÚRM: Není námitek k převzetí podílu ½ pozemku parc.č. 1345/12 v k.ú. Pokratice. 
ZM  dne 10.9.2009 schválilo nahrazení části usnesení č. I./8 ze 7.ZM z 15.9.2005, pod písmenem a) 
tímto zněním: 
PPřřeevvooddyy  ppoozzeemmkkůů,,  nneebboo  jjeejjiicchh  ččáássttíí,,  kktteerréé  jjssoouu  uurrččeennyy  nnaa  vvýýssttaavvbbuu  kkoommuunniikkaaccee,,  kktteerráá  nneenníí  ddllee  ppllaattnnééhhoo  
úúzzeemmnnííhhoo  pplláánnuu  vveeřřeejjnněě  pprroossppěěššnnoouu  ssttaavvbboouu,,  bbuuddoouu  ppřřeevveeddeennyy  jjeejjiicchh  vvllaassttnnííkkeemm        nnaa  MMěěssttoo  LLiittoomměěřřiiccee  
ppoouuzzee  ddaarreemm..  
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. 
Ke každému stavebnímu povolení bude jako podklad uzavřena plánovací smlouva (smlouva               o 
spolupráci) mezi městem a stavebníkem. 
Finanční prostředky ve výši 50 000,- Kč na jednu parcelu budou příjmem OÚR a budou použity výhradně na 
výstavbu komunikací na Miřejovické stráni. 
Tato pravidla se nevztahují na stavební parcely zajišťované městem (např. lokalita  U hřiště, cena komunikací je 
zohledněna v ceně pozemků). 
Projednáno v MK dne 24.02.2014:hlasováním  pro:5  proti:0  zdržel se :0 
MK doporučuje přijetí daru ½ podílu na pozemku a nedoporučuje s ohledem na schválené 
podmínky převodů pozemků (výstavba komunikace) nákup ½ podílu parc.č. 1345/12 v k.ú. 
Pokraice  
Návrh na usnesení : 
 
a) ZM schvaluje přijetí daru – podílu ve výši ½ k pozemku parc.č. 1345/12 (orná) o celkové 
výměře 367m2 v k.ú. Pokratice od manželů Ing. P. a Ing. M.S., Litoměřice. 
 
b) ZM neschvaluje záměr nákupu podílu ve výši ½ k pozemku parc.č. 1345/12 (orná) o celkové 
výměře 367m2 v k.ú. Pokratice od manželů I. a J.R., Litoměřice, za cenu smluvní 100.000,- Kč, 
z důvodu rozporu s přijatým  usn. ZM ze dne 10.9.2009 č. I/13. 
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20. Žádost o  bezúplatný převod pozemku parc.č. 1773/2 o výměře 1189 m2 (ost.komunikace) 
v k.ú. Litoměřice a 657/51 o výměře 1380 m2 (ost.plocha) v k.ú. Pokratice na ČR Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových 
Žadatel: OSMMBaLH 
 
Odůvodnění : Jedná se o pozemky veřejné zeleně a pod chodníky (ost.plocha – komunikace), veřejné 
prostranství  (ul. Dobrovského a ul. Pokratická – Na Výsluní). Dle zákona  o pozemních omunikacích 
č. 13/1997 Sb., 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. 

Parcelní 
číslo Název druhu pozemku 

Číslo 
LV 
parcely 

Výměra  Lokalita 

657/51 ost.plocha 60000 1380 ul. Pokratická-Na Výsluní 
1773/2 ost.plocha-komunikace 60000 1189 ul. Dobrovského   
Návrh na usnesení : 
 
ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků par.č. 1773/2 (ost.plocha-
komunikace) v k.ú. Litoměřice a parc.č. 657/51 (ost.plocha) v k.ú. Pokratice, na ÚZSVM, 
Rašínovo nábřeží 390, Praha. 
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21. Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 4698/2 o výměře 393 m2 (zast.plocha) v k.ú. 
Litoměřice na Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024, Praha 3  
Žadatel: OSMMBaLH 
 
Odůvodnění: Jde o dořešení majetkoprávního vztahu k pozemku. Stavba bez č.p. na tomto pozemku  
je ve vlastnictví města. Její nákup byl schválen v ZM dne 22.01.2009 pod bodem usnesení I/15. 
Pozemek je zahrnutý v rozhodnutí stavebního úřadu o umístění stavby „Geotermální teplárna 
Litoměřice“ včetně přivaděče užitkové vody.  
Návrh na usnesení : 
 
ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku par.č. 4698/2 o výměře 393 m2 

(zast.plocha)  v k.ú. Litoměřice na Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024, Praha 3.  
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22. Výběrové řízení na prodej pozemku parc.č. 657/22 o výměře 2117 m2 (ost.plocha) v k.ú. 
Pokratice – ULT/005/2014  
Žadatel: ÚZSVM, územní pracoviště Ústí nad Labem 
 
Odůvodnění: ÚZSVM vyhlásilo výběrové řízení na prodej pozemku, který je v současné době využíván 
pro účely parkovaní. Dle platného ÚP se pozemek nachází v plochách dopravní infrastruktury, 
pozemek jde napojit na inženýrské sítě a je přístupný z ul. Na Výsluní. 
Nabídky jsou přijímány do 20.03.2014 s tím, že se musí složit kauce ve výši 303.000,- Kč. 
Otevírání obálek je 24.03.2014. 
Minimální kupní cena nemovitosti je 3.030.000,- Kč. 
Dopad do rozpočtu 2014 : Finanční prostředky na nákup by musely být z rezervy města   
Projednáno v MK dne 24.02.2014: hlasováním  pro:0  proti:5  zdržel se :1 
MK nedoporučuje nákup pozemku  s ohledem na vysokou nabídkovou cenu 
Návrh na usnesení : 
 
ZM neschvaluje podání nabídky a složení kauce na výběrové řízení na nákup pozemku parc.č. 
657/22 o výměře 2117 m2 (ost.plocha) v k.ú. Pokratice – ULT/005/2014.  
 

 
 
 
 
Prodeje : 
 
23. Prodej pozemků parc.č. 1345/50 (orná) o výměře  56 m2 a parc.č. 1345/113 (orná) o výměře      
8 m2  v k.ú.Pokratice  
Žadatel: M. a P.H., Litoměřice 
 
Odůvodnění: Žadatelé jsou vlastníky pozemku - stavební parcely č. 1345/47 v k.ú. Pokratice v ul. 
Akátová. Žádají o odkoupení pozemků k rozšíření stavební parcely, dle předložené PD pro výstavbu 
RD je na pozemcích parc.č. 1345/113 a parc.č. 1345/50 umístěn plot a vjezdy. 
Stanovisko OSMM: Podle PD pro výstavbu komunikací na Miřejovické stráni by neměly být pozemky 
parc.č. 1345/50 a parc.č. 1345/113 v k.ú. Pokratice dotčeny stavbou komunikace. OÚRM uvažuje       
o stavbě komunikace Akátová v roce 2014-2015. 
Stanovisko OÚRM : V platné územně plánovací dokumentaci včetně jeho změn jsou pozemky 
zařazeny do lokality 1 – Miřejovická stráň, žádané pozemky nebudou  dotčeny výstavbou komunikace, 
s prodejem souhlasí.   
Projednáno v MK dne 13.01.2014 Hlasováním  pro:6  proti:0  zdržel se :0 
MK doporučuje prodej 
Záměr prodeje projednán a schválen na ZM dne 30.01.2014 pod bodem 17/1/14. 
 
Zveřejněno na úřední desce: od 6.02.2014 do 24.02.2014 není připomínek ani námitek  
Cena pozemků dle znaleckého posudku č  2000/14                     73.560.-Kč   tj. 1149,40 Kč /m2 
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Návrh na usnesení : 
 
ZM schvaluje prodej pozemků parc.č. 1345/50 o výměře  56m2 (orná) a  parc.č. 1345/113 o 
výměře 8 m2  (orná) v k.ú. Pokratice za cenu dle znaleckého posudku ve výši  73.560,- Kč, 
náklady za znalecký posudek 2.000,- Kč a náklady za vklad smlouvy do KN manželům M. a P. 
Litoměřice 
 

 
 
 
24. Prodej pozemku parc.č. 4795/1 o výměře 35 m2 ( ost.plocha) v k.ú. Litoměřice  
Žadatel: M.X.N. a T.K.O.D., Ostrava 
 
Odůvodnění:  V prosinci 2013 odkoupili nemovitost, žádaný pozemek se nachází  před obrubníkem 
komunikace, záměr vlastníka je úprava okolí před nemovitostí.  
Stanovisko OÚRM: Z územního hlediska není námitek. Pozemek tvoří jeden funkční celek 
s nemovitostí na stavební parcele č. 4794/4 k. ú. Litoměřice. 
Projednáno v MK dne 13.01.2014 Hlasováním  pro:6  proti:0  zdržel se :0 
MK doporučuje prodej pozemku 
Záměr prodeje projednán a schválen na ZM dne 30.01.2014 pod bodem 18/1/14 
Zveřejněno na úřední desce: od 6.02.2014 do 24.02.2014 není připomínek ani námitek  
Cena pozemku dle znaleckého posudku č. 12/403/14 cena 30.240,- Kč tj. 864,- Kč/m2 
Návrh na usnesení : 
 
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 4795/1 o výměře 35 m2 ( ost.plocha) v k.ú. Litoměřice     
za cenu dle znaleckého posudku 30.240,- Kč a uhrazení nákladů za vypracování znal. posudku 
4.235,- Kč, do podílového spoluvlastnictví M.X.N. a T.K.O.D., oba bytem  Ostrava-Radvanice.
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25. Směna pozemků parc.č. 2355/18, 2469/56, 2469/23, 2469/24, 2469/25, 2469/26 a 2490/37 o 
celkové výměře  1225 m2 za  pozemek parc.č. 2469/59 o výměře  252 m2 (vl. město) vše v k.ú. 
Litoměřice  
Žadatel: OSMMBaLH a G.A., Litoměřice a K.V., Litoměřice, každá vlastní podíl ½. 
 
Odůvodnění: Vlastníkem pozemků parc. č. 2355/18, 2469/56, 2469/23, 2469/24, 2469/25, 2469/26, 
2490/37 o celkové výměře  1225 m2 na nichž by měla být umístěna komunikace je G.,  Litoměřice a K. 
V., Litoměřice, každá vlastní podíl ½. 
Město Litoměřice má záměr k pozemkům ve svém vlastnictví, které získalo bezplatně od 
Pozemkového fondu vybudovat komunikace ( prodloužení ul. K, Světlé a Jasanové) a zároveň 
z důvodu obslužnosti i komunikaci v ul. Zelená a Lipová. Vzhledem k předchozímu daru z roku 2001 
od p. G. a K. jehož předmětem byl pozemek k výstavbě komunikace parc.č. 2475/1 o výměře 3700 m2 
by pozemky v jejich vlastnictví parc. č. 2355/18, 2469/56, 2469/23, 2469/24, 2469/25, 2469/26, 
2490/37 o celkové výměře 1225m2 mohly být směněny za  pozemek parc.č. 2469/59 o výměře  252 
m2. Nově oddělený pozemek  2469/59 doplní zbylou část pozemku parc.č. 2469/15 na stavební 
parcelu. P. G. i p. K. vzhledem k předchozímu daru s takovým řešením souhlasí. 
Stanovisko OSMM: Jedná se o směnu pozemků spočívající v obdobné hodnotě směňovaných 
nemovitostí dle znaleckého posudku č. 1998-14   
parc. č.  2355/18, 2469/56, 2469/23, 2469/24, 2469/25, 2469/26, 2490/37 o celkové výměře  1225 m2   pro 
budoucí komunikaci                                                                          280.110,- Kč   ( tj.   229,- Kč/m2) 
parc.č. 2469/59 o výměře 252 m2 x  stavební pozemek pro RD       329.010,- Kč   ( tj. 1306,- Kč/m2) 
Rozdíl v neprospěch města je dle znal.posudku (obvyklá cena) 48.900,-Kč 
Stanovisko OÚRM: Není námitek ani připomínek k záměru směny 
Projednáno v MK dne 13.01.2014 Hlasováním  pro:6 proti:0 zdržel se :0 
MK doporučuje směnu ( jde o umožnění další výstavby na Miřejovické stráni) 
Záměr směny projednán a schválen na ZM dne 30.01.2014 pod bodem 15/1/14 
Zveřejněno na úřední desce: od 6.02.2014 do 24.02.2014 není připomínek ani námitek  
Návrh na usnesení : 
 
ZM schvaluje  směnu pozemků parc.č. 2355/18, 2469/56, 2469/23, 2469/24, 2469/25, 2469/26 a 
2490/37 o celkové výměře  1225 m2 v k.ú. Litoměřice na Město Litoměřice za  pozemek parc.č. 
2469/59 o výměře  252 m2 v k.ú. Litoměřice do podílového spoluvlastnictví G.A., Litoměřice a K. 
V., Litoměřice, veškeré náklady uhradí Město Litoměřice.  

 
 
 
26. Nákup pozemku parc.č. 3407/1 o výměře 1638 m2 (ost.plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice 
Žadatel: Správa železniční dopravní cesta , st.org., IČ: 70994234,  Praha 
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Odůvodnění: Na základě zákona č. 77/2002 Sb. nám žadatel nabízí nepotřebný pozemek, na kterém 
se nachází stavba komunikace v ul. Nerudova. 
Hlasováním:     pro :        6          proti :  0             zdržel se :   0 
MK doporučuje nákup pozemku 
Záměr prodeje projednán a schválen na ZM dne 31.05.2012 pod bodem 108/5/12 
Zveřejněno na úřední desce: od 7.06.2012 do 25.06.2012 není připomínek ani námitek  
Cena pozemku obvyklá dle znaleckého posudku 393.120,- Kč 
Ostatní náklady (znal.posudek, kolek na katastr a daň z převodu ) celková kupní cena činí  
417.000,- Kč 
Dopad do rozpočtu města 2014:  
OSMMaBH má v rozpočtu finanční prostředky pod ÚZ4201/4000  
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje nákup pozemku parc.č. 3407/1 o výměře 1638 m2 (ost.plocha-komunikace) v k.ú. 
Litoměřice za celkovou kupní cenu 417.000,- Kč od Správy železniční dopravní cesty, st. org., 
IČ: 70994234, Dlážděná 7, Praha. 
  

 
 
 
27. Zrušení usnesení ZM č. I/28 ze dne 14.9.2006: nákup pozemku parc.č. 657/51 o výměře 993 
m2  a parc.č. 657/73 o výměře 40 m2 v k.ú. Pokratice  
Žadatel: OSMMBaLH 
 
Odůvodnění: : Převod těchto pozemků se řeší od roku 2003. V této době byly pozemky ve vlastnictví 
Agentury ochrany přírody a krajiny a nebyly dořešeny. Následně byly pozemky převedeny                 
na  ÚZSVM, který řešil v té době žádost o odkoupení části výše uvedeného  pozemku ( vypracovaný 
nezap.odděl.geomet.plán) od vlastníka sousední nemovitosti (objektu bývalého hotelu Kreps) nyní 
upravený na BJ. V této době nebyl možný bezúplatný převod a proto ZM dne 14.09.2006 schválilo 
nákup pozemku za cenu dle znaleckého posudku ve výši 74.380,- Kč. Po několika urgencích však KS 
nebyla uskutečněná. 
Nové projednání v záměrech - bod č. 21       bezúplatný převod 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM ruší své usnesení č. I/28 ze dne 14.9.2006: nákup pozemků parc.č. 657/51 o výměře 993 m2  
a parc.č. 657/73 o výměře 40 m2 v k.ú. Pokratice od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 42, Praha      
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 74.380,- Kč. 
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28. Zrušení usnesení ZM č. I/36 ze dne 15.04.2010: nákup pozemku parc.č. 4698/2 o výměře 393 
m2 v k.ú. Litoměřice  
Žadatel: OSMMBaLH 
 
Odůvodnění: Město odkoupilo nemovitost na výše uvedeném pozemku na základě schválení ZM      
ze dne 12.03.2009, z důvodu připravované projektové dokumentace na akci: „Geotermální teplárna 
v areálu bývalých kasáren“. 
Stanovisko OŽP: Jedná se o nutnou podmínku výstavby geotermální teplárny neboť je nutné 
doplňování vody v geotermálních vrtech a k tomuto účelu nelze používat pitnou vodu. 
Město Litoměřice má uzavřenou nájemní smlouvu , žádaný pozemek je dotčený stavbou „Litoměřice –
geotermální teplárna“. 
Projednáno v MK : Doporučila nákup. 
Záměr nákupu projednán a schválen v ZM dne 31.07.2009. 
Zveřejněno na úřední desce od 6.08.2009  do 24.08.2009 – nebyly připomínky. 
ZM schválilo nákup pozemku parc.č. 4698/2 o výměře 393 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní       
ve výši 167.000,- Kč od ČR Zemědělské vodohospodářské správy, organizační složka státu, Hlinky 
60, Brno. Náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí hradí kupující.  
KS byla připravená a zaslaná na MF. Po několika urgencí od roku 2011- 2013, nám bylo oznámeno, 
že se pozemek převádí na  Státní pozemkový úřad, Praha. 
Nové projednání v záměrech - bod č. 22       bezúplatný převod 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM ruší své usnesení č. I/36 ze dne 15.04.2010:  nákup pozemku parc.č. 4698/2 o výměře 393 m2 
v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 167.000,- Kč od ČR Zemědělské vodohospodářské 
správy, organizační složky státu, Hlinky 60, Brno. Náklady spojené s vkladem do katastru 
nemovitostí hradí kupující.  

 
29. Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 222/2014 od ČR ÚZSVM, 
Rašínovo nábřeží 390, Praha 
Žadatel: OSMMBaLH 
 
Odůvodnění: Jedná se o pozemky - chodníky v ul. Mrázova a Žernosecká. Dle zákona  o pozemních 
komunikacích č. 13/1997 Sb., 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 

1634/5 ost.plocha-komunikace 60000 417 ul. Mrázova 
2573/3 ost.plocha-komunikace 60000 350 Ul.Žernosecká   
Záměr převodu projednán a schválen na ZM 12.03.2008 a 5.05.2011  
 
Návrh na usnesení: 
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ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemků parc.č. 1634/5 a parc.č. 2573/3 v k.ú. 
Litoměřice č.j. 222/2014 s ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha.  
 

 
 

 
 
30. Souhlasné prohlášení č. 8-10/2013/NE-6440 o přechodu vlastnického práva na Město 
Litoměřice 
Žadatel: ČR – Ministerstvo obrany, IČ: 60162694, Hradební 772, Praha 6 a Armádní Servisní, 
příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany, IČ: 60460580,  Praha 6  
        
Odůvodnění:  ZM dne 14.03.2013 pod usnesením č. 63/2/13 schválilo podání žádosti o bezúplatný 
převod historického majetku města podle § 2c zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí 
z majetku ČR do vlastnictví obcí, a zejména novely tohoto zákona č. 173/2012 Sb. Usnesením vlády 
ČR č. 604 ze dne 9.8.2013 byl schválen seznam nemovitostí u nichž dochází k přechodu vlastnictví. 
Přechod vlastnictví k některým nemovitostem o něž Město žádalo schválen nebyl. 
Předkládané souhlasné prohlášení se vyhotovuje zejména pro zaznamenání přechodu vlastnického 
práva, k němuž došlo ze zákona, do evidence katastru nemovitostí. 
Stanovisko právního oddělení: Předkádané souhlasné prohlášení bylo vyhotoveno Ministerstvem 
obrany a kromě uvedení všech nemovitostí u nichž došlo k přechodu vlastnického práva, obsahuje 
dále prohlášení Města ve věci povinnosti stanovené zákonem – konkrétně ust. § 2c odst. 9 zákona     
č. 172/1991 Sb., o zřízení věcných břemen k vydávaným nemovitostem. Podle uvedeného ust. má 
Ministerstvo obrany právo požádat Město do jednoho roku od přechodu vlastnického práva, tedy       
do 31.12.2014, o uzavření smluv zatěžujících vydávané nemovitosti věcnými břemeny ve prospěch 
organizačních složek státu, a to na dobu neurčitou a bezúplatně. 
Město dále v prohlášení potvrzuje, že uzavření těchto smluv nezmaří ani je neztíží (a nebude 
nečinné), za což nese odpovědnost, a to i k případné náhradě škody. Právní oddělení se domnívá, že 
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tím nevzniká Městu závazek nad rámec jeho povinností uložených zákonem (něco jiného je další 
vyjednávací pozice města). 
Jako oprávněné osoby jsou uvedeny nejen Ministerstvo obrany a Armádní Servisní, p.o. ale i další 
organizační složky státu – Památník národního písemnictví, Národní muzeum a Státní oblastní archiv. 
Tyto organizační složky na základě bezúplatného převodu hospodaří s nemovitostmi ve vlastnictví 
ČR. Závazek zajištění přístupu a inženýrských sítí mají uveden ve smlouvách, ale nebylo možné zřídit 
věcná břemena neboť by oprávněným i povinným byla ČR. Právní oddělení má pochybnosti o tom, že 
se ust. zákona vztahuje i na další org. složky nejen ty převádějící, což bylo ze strany ministerstva 
důrazně popřeno.  
Na jednání konaném dne 19.2.2014 byl zástupcům Města předložen nástin požadovaných věcných 
břemen – dle NOZ služebností - a nad rámec zákona je požadováno ke stavbám ve vlastnictví ČR- 
Ministerstva obrany stojícím na pozemcích Města zřízení práva stavby. Právo stavby bylo zavedeno 
NOZ , jedná se o věcné právo podstatně odlišné od služebnosti umístění stavby. 
K některým předávaným nemovitostem (budova velitelství) byly uzavřeny smlouvy o výpůjčce na dobu 
určitou do doby než budou uzavřeny smlouvy o věcných břemenech.      
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje souhlasné prohlášení o přechodu vlastnického práva podle § 2c zákona              
č. 172/1991 Sb. na Město Litoměřice z ČR - Ministerstva obrany, IČ: 60162694, Tychonova 
221/1, Praha 6 a Armádní Servisní, příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem obrany, IČ: 
60460580, Podbabská 1589/1, Praha 6.  
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31. Revokace usnesení ZM č. 20/1/14 ze dne 30.01.2014 – přehodnocení ceny 
Žadatel: J.P., Litoměřice a M.L., Žitenice 
 
Odůvodnění: ZM dne 30.10.2008 pod usnesením č. I/13 schválilo záměr prodeje areálu Kasáren 
Dukelských hrdinů. 
Záměr budoucího využití nemovitostí žadatelem je zřídit  školící a vzdělávací středisko. Za nemovitosti 
nabízí 4.200.000,- Kč. 
Stanovisko OÚRM: Prodej není v rozporu se záměry rozvoje města a taktéž není v rozporu s platnou 
územně plánovací dokumentací (ÚPD). Nemovitosti jsou zahrnuty do plochy s funkčním využitím pro 
veřejnou vybavenost (OV).  
Záměr prodeje projednán a schválen  na ZM 12.12.2013 pod bodem 250/9/13 
Zveřejněno na úřední desce: od 10.01.2014 do 27.01.2014 není připomínek ani námitek 
Stanovisko SMM: V souvislosti s prodejem sousední nemovitosti ( čp. 2244 s pozemkem parc.č. 
4008/4 o výměře 603 m2 ) v roce 9.02.2009 byl vypracován znalecký posudek č. 1316-09 
Výsledná cena za nemovitost činila                 6.475.920,- Kč   
Nabídková cena žadatelů za nemovitosti       4.200.000,- Kč 
Právní oddělení : Doporučuje zajistit nedoplatek kupní ceny zřízením výhrady vlastnictví. Nedoplatek 
přesahuje částku 2 mil. korun a předkupním právem ve prospěch Města nelze omezit převod třetím 
osobám ani zatížení zástavními právy popř. dalšími právními povinnostmi.    
Dopad do rozpočtu města 2014: 
Navýšení příjmů  ÚZ 4801/4000 
 
ZM dne 30.01.2014 pod bodem usnesení č. 20/1/14 schválilo prodej nemovitostí za cenu 
smluvní ve výši 5.000.000,- Kč.Tato cena byla stanovená z důvodu dlouhodobého neužívání 
nemovitostí.Dále z důvodu vybudování nové kanalizační, vodovodní a plynové přípojky z ul. 
Českolipská.   
Na základě oznámení žadatelé žádají o snížení kupní ceny a znovu nabízejí částku 4.200.000,-Kč. 
Pro upřesnění ceny byl zhotoven znalecký  posudku č. 1999-14                                 6.054.610,-Kč  
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ZM revokuje své usnesení č. 20/1/14 ze dne 30.01.2014 - prodej pozemků parc.č. 4008/5 o výměře 
528 m2 a 4008/6 o výměře 72 m2

 včetně staveb bez č.p./č.e. v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 
5.000.000,- Kč .  
Tuto kupní cenu kupující uhradí na dvě splátky a to ½ ceny při podpisu KS a ½ ceny nejpozději do 1 
roku. Současně se zřizuje výhrada vlastnického práva ve smyslu § 2132 občanského zákoníku do 
uhrazení celé kupní ceny. Pozemek parc.č. 4008/6 se stavbou bez č.p./č.e. nabude do svého 
výlučného vlastnictví J.P., Litoměřice a  pozemek parc.č. 4008/5 včetně stavby bez č.p./č.e. nabudou 
kupující do podílového spoluvlastnictví, a to J.P., Litoměřice podíl o velikosti 3/20 vzhledem k celku a 
M.L., Žitenice podíl o velikosti 17/20 vzhledem k celku.  
Návrh na nové usnesení: 
 
ZM schvaluje prodej pozemků parc.č. 4008/5 o výměře 528 m2 a 4008/6 o výměře 72 m2

 včetně 
staveb bez č.p./č.e. v k.ú. Litoměřice za cenu dle znal.posudku 6.054.610,-Kč nebo za cenu 
smluvní ve výši ……………,- Kč  a náklady za vypracování znal.posudku 9.000,-Kč. 
Tuto kupní cenu kupující uhradí na dvě splátky a to ½ ceny při podpisu KS a ½ ceny nejpozději 
do 1 roku. Současně se zřizuje výhrada vlastnického práva ve smyslu § 2132 občanského 
zákoníku do uhrazení celé kupní ceny. Pozemek parc.č. 4008/6 se stavbou bez č.p./č.e. nabude 
do svého výlučného vlastnictví J.P., Litoměřice a  pozemek parc.č. 4008/5 včetně stavby bez 
č.p./č.e. nabudou kupující do podílového spoluvlastnictví, a to J.P., Litoměřice podíl o velikosti 
3/20 vzhledem k celku a M.L., Žitenice podíl o velikosti 17/20 vzhledem k celku.  
 
 

 
 
  
32. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 51/1 v k.ú. Pokratice, smlouva č.j. 283/2014 od ČR 
ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha 
Žadatel: OSMMBaLH 
 
Odůvodnění: Jedná se o pozemek - veřejné prostranství v ul. Pokratická. Dle zákona  o pozemních 
komunikacích č. 13/1997 Sb., 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 OŽP: Pozemek je udržován s ostatní městskou zelení 
Stanovisko OÚRM : Souhlasí s převodem 
 

Parcelní 
číslo Název druhu pozemku 

Číslo 
LV 
parcely 

Výměra  Lokalita 

51/1 ost.plocha 60000 2089 ul. Pokratická 
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Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 51/1 v k.ú. Pokratice č.j. 
283/2014 s ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha.  
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