
P O Z V Á N K A 
 

na 6. veřejné zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konané 
 

dne 19.9.2013 od 16:00 hodin 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 10.9.2013 
2. Zápis z likvidační komise 
3. Schválení odůvodnění veřejné zakázky na akci Obnova parku Jiráskovy sady 
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 
5. Schválení dohod o splátkách  
6. Prominutí dluhu  
7. Zrušení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze vstupného 
8. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině PO ZUŠ Litoměřice 
 
Majetkové záležitosti: 
Záměry:  
9. Prodej části pozemku parc.č. 3068/1 o výměře 6 m2 (ost.plocha) v k.ú. 

Litoměřice 
10. Prodej pozemku parc.č. 1445 o výměře 49 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice 
11. Prodej části pozemku parc.č. 246/1 (ost.plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice 
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 
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 
14. Žádost o bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice na ČR ÚZSVM 
 
Prodeje: 
15. Prodej pozemku parc.č. 2902/6 o výměře 460 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice  
16. Prodej pozemku parc.č. 1755/9 (zast.plocha) o výměře 8 m2 v k.ú. Litoměřice  
17. Nákup pozemku parc.č. 2490/34 o výměře 92 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice 
18. Nákup pozemku parc.č. 3864/80 o výměře 28 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice 
19. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, sml. č.j. 2125/2013 od ČR ÚZSVM 
20. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, sml. č.j. 4388/2013 od ČR ÚZSVM 
21. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, sml. č.j. 4833/2013 od ČR ÚZSVM  
22. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, sml. č.j. 4838/2013 od ČR ÚZSVM 
23. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, sml. č.j. 4464/2013 od ČR ÚZSVM  
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 
 
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 : 19. 9. 2013 
 
předkládá : ing. Lončák, MBA  – předseda FV 
 
 
Návrh:  
Rozpočtová opatření dle doporučení FV 
 
 
Odůvodnění: 
 
Viz zápis z jednání FV včetně příloh uveden v příloze 
 

 
 

Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje: 
rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 10. 9. 2013 (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 10. 9. 2013 od 16:00 v zasedací místnosti Mírové náměstí Litoměřice 

Přítomni: 

• ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV  
• ing. Vladimír Kestřánek, MBA – místopředseda FV 
• Václav Knotek 
• ing. Jan Hrkal 
 

Omluveni: 

• Jaroslava Elmanová 

• ing. Jaroslav Marek 

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

Zapisovatel: ing. Iveta Zalabáková 

Program: 

1. Návrhy na rozpočtová opatření 
2. Příprava rozpočtu na rok 2014 
3. Různé 
 

 

Konec jednání:17:00  

Termín příštího jednání: 23. 10. 2013  

Zapsal(a): ing. Iveta Zalabáková 
 



Hosté:  
Mgr. Krejza, ing. Křížová, ing. Lachman, p. Pošík, ing. Brunclíková 
 
Ad 1. Návrhy na rozpo čtová opat ření: 
 
Dotace 2013 – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje bez připomínek. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)  
 
Ekonomický odbor – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje bez připomínek. 
(pro:4 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Správní odbor – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje bez připomínek. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Sociální fond – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje bez připomínek. 
(pro: 4 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: 4 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Odbor životního prost ředí – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje bez připomínek. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Odbor soc. v ěcí a zdravotnictví – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje bez připomínek. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Odbor územního rozvoje – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje bez připomínek. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Odbor dopravy a siln. hospodá řství – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje bez připomínek. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Městská policie – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje bez připomínek. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Oddělení projekt ů a strategií – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje bez připomínek. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
cekem navržená rozpo čtová opat ření – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
 
Ad 2. Harmonogram p řípravy rozpo čtu na rok 2014  

Finanční výbor schválil na svém jednání harmonogram jednání FV k rozpočtu:  
23.10. - zároveň i projednání rozp. opatření před ZM 31.10. 
  6.11. 
12.11. 
20.11.  - uzavření rozpočtu  
rozdělení odborů na příslušné termíny upřesní ekonomický odbor 
 
27.11. - vyvěšení návrhu rozpočtu na úřední desce 
12.12.  - schválení návrhu rozpočtu na jednání ZM  

 



 
Ad 3. 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 )  
 
vývoj da ňových p říjmů k 8/2013:  

- oproti  8/2012 navýšení o 18,4 mil. Kč (vývoj u jednotlivých daní – viz příloha) 
- další vývoj daňových příjmů bude nadále průběžně sledován 

 
  
místostarosta Mgr. Krejza: 

- informoval FV o investi čním zám ěru – umíst ění fotovoltaických jednotek na objektech 
v majetku m ěsta  (ploché střechy ZŠ a MŠ) 

o předpokládaná výše investice cca 5 mil. Kč s kalkulovanou návratností 7 - 9 let (dle typu 
objektu). Délka kalkulované návratnosti je závislá na realizaci akce při stávajících 
podmínkách, tedy dokončení investice nejpozději do konce roku 2013  

o FV doporučuje tento záměr projednat s energetickým manažerem a případně řešit jako 
samostatný bod v ZM  

 
  
 Přílohy: 

• Návrhy rozpočtových opatření  
• Daňové příjmy k 8/2013 
 
 
 
 
 

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

 



původní změna nový původní změna nový

90725/5000 SFŽP - účel. dot. odstraňování starých ekolog. zátěží 483 -483 0 483 -483 0 SFŽP - účel. dot. odstraňování starých ekolog. zátěží 90725/5000
90877/5000 SFŽP - operační progr. život. prostředí (2007-2013) 0 483 483 0 483 483 SFŽP - operační progr. život. prostředí (2007-2013) 90877/5000

13010/6300 MPSV ČR - státní příspěvek na výkon pěstounské péče 1 388 104 1 492 1 388 104 1 492 MPSV ČR - státní příspěvek na výkon pěstounské péče 13010/6300

98008/2000 VPS - účel. dot. - výdaje na volbu prezidenta republiky 803 -31 772 803 -31 772 VPS - účel. dot. - výdaje na volbu prezidenta republiky 98008/2000
22003/9100 0 96 96 0 96 96 22003/9100

1805/9100 projekt NEFRELI - New Energy Freital"  - financující položka 3 240 -3 240 0 3 240 -3 240 0 projekt NEFRELI - New Energy Freital"  - výdajová položka 1805/9100

360 -200 160 projekt NEFRELI - New Energy Freital"  - podíl města 9113/9100

536 200 736 rozpočtová rezerva 1002/1000

1805/6300 MPSV ČR - vzděl. soc. prac. MěÚ…financující položka 300 -300 0 300 -67 233 MPSV ČR - vzděl. soc. prac. MěÚ a prac. poskyt. soc. služeb 13233/6300

13233/6300 MPSV ČR - vzděl. soc. prac. MěÚ a prac. poskyt. soc. služeb 0 101 101 736 -132 604 rozpočtová rezerva 1002/1000

29008/5000 MZ - účel. dot. - nákl. na činn. odbor. les. hospodáře 239 120 359 239 120 359 MZ - účel. dot. - nákl. na činn. odbor. les. hospodáře 29008/5000

6 453 -3 150 3 303 8 085 -3 150 4 935

 
 

 

MPO ČR - účel. dot. - EFEKT - podpora úspor energií MPO ČR - účel. dot. - EFEKT - podpora úspor energií

ÚZ/ORG N á z e v ÚZ/ORGN á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)Rozpočet (v tis. Kč)

DOTACE + ostatní - rozp. opatření r. 2013 (zaokrouhlení na celé tisíce) 
1. Tabulka P ř í j m y V ý d a j e 

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



pro jednání ve finančním výboru, dne: 10.9.2013

předkládá odbor: ekonomický

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1. 1801/1000 daň z příjmů FO ze závislé činnosti 48 000 3 500 51 500

2. 1801/1000 daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti 8 000 2 400 10 400

3. 1801/1000 daň z příjmů FO kapitálových výnosů 5 500 -400 5 100

4. 1801/1000 daň z příjmů PO 46 000 3 500 49 500

5. 1802/1000 SFÚ - odvod (30 %) z loterií 850 100 950

6. 1801/1000 zdroje z minulých let 36 482 -3 100 33 382

C e l k e m 144 832 6 000 150 832

původní změna nový

7. 1002/1000 rozpočtová rezerva 604 6 000 6 604

C e l k e m 604 6 000 6 604

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje:

1.-7. Navrhujeme navýšit výběr daní dle odhadu do konce roku 2013 o 9,1 mil. Kč, které použijeme 

k navýšení rozpočtu rozpočtové rezervy a snížení zdrojů z min. let. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   
(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     3.9.2013 Mgr. Karel Krejza

Datum, podpis navrhovatele:                   3.9.2013 Ing. Iveta Zalabáková

Rozpočet (v tis. Kč)

ÚZ/ORG N á z e v

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

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

1. Tabulka P ř í j m y 

2. Tabulka V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)



pro jednání ve finančním výboru, dne: 10.9.2013

předkládá odbor: správní odbor

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1. 2805/2000 příspěvky, náhrady, vratky, pronájmy… 360 55 415

C e l k e m 360 55 415

původní změna nový

2. 2014/2000 ul. Pekařská - výměna oken 1 600 900 2 500

3. 2007/2000 ul. Topolčianská - fasáda 2 680 28 2 708

4. 2007/2000 ul. Topolčianská - klimatizace 0 1 205 1 205

5. 2002/2000 nákup služebních vozidel 700 -28 672

6. 2023/2000 pohřby 170 50 220

7. 2023/2000 výbory, komise - odměny (občerstvení) 35 27 62

8. 1002/1000 rozpočtová rezerva 6 604 -2 127 4 477

C e l k e m 11 789 55 11 844

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy:

1., 8. Navýšení položky dle aktuálního výběru příjmů - převod do rozpočtové rezervy.

Výdaje:

2., 8. Na jednání RM dne 22.8.2013 bylo doporučeno ke schválení navýšení rozpočtu o 845 tis. Kč u neinv. akce

ul. Pekařská - výměna oken. Z rozpočtové rezervy žádáme, ale uvolnit  900 tis. Kč (počítáno s fin. rezervou). 

3., 5. Žádáme o navýšení stávajícího rozpočtu u inv. akce ul. Topolčianská o 28 tis. Kč dle skutečně vystavených 

faktur. Při bouřkách v květnu 2013 došlo k poruše přívodního kabelu NN, který byl nad rámec plánované 

stavební akce vyměněn včetně výměny pojistkové a elektroměrové skříně na objektu. Finanční prostředky  

požadujeme  přesunout z položky úspory rozpočtu nákupu služebních vozidel.

4., 8. Žádáme o rozp. opatření na klimatizace kanceláří ODaSH v ul. Topolčianská - rozpočet dle projektanta 

ve výši 1 205 tis. Kč vč. DPH - předpoklad možnosti nižší vysoutěžené ceny - finanční prostředky požadujeme 

z rozpočtové rezervy. 

6., 8. Žádáme o navýšení rozpočtu na položce z důvodů navýšení počtu sociálních pohřbů stanovený zákonem   

o pohřebnictví. Od r. 2013 se zvýšila platba za soc. pohřby z částky 8 995 Kč na 9 476 Kč a porovnáním 

vypravených soc. pohřbů na náklady obce za stejné období (1-8/2013) se zvýšil počet těchto pohřbů z 8 

pohřbů na 20. V roce 2012 město vypravilo 16 pohřbů (plnění rozpočtu 126 tis. Kč), z nichž dva byly 

dodatečně zaplaceny. Finanční prostředky požadujeme z rozpočtové rezervy. 

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

Rozpočet (v tis. Kč)

ÚZ/ORG N á z e v

2. Tabulka V ý d a j e

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

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

1. Tabulka P ř í j m y 



7., 8. Žádáme o uvolnění 27 tis. Kč z rozpočtové rezervy( 12 tis. Kč na občerstvení pro členy volebních komisí

a 15 tis. Kč požadujeme na financování služeb, obalů a rozvozu občerstvení - mimořádné volby do PSČR).

Datum, podpis projednání s vedením města:   

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     3.9.2013 Ing. Karel Chovanec

Datum, podpis navrhovatele:                   3.9.2013 Ing. Jaroslav Lachman



pro jednání ve finančním výboru, dne: 10.9.2013

předkládá odbor: sociální fond

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový
1. 2037/2500 příděl - penzijní připojištění 520 20 540

C e l k e m 520 20 540

původní změna nový
2. 2037/2500 rezerva 20 -20 0
3. 2037/2500 penzijní připojištění 520 20 540
4. 2037/2500 příspěvek na kulturní akce 60 18 78
5. 2037/2500 výročí 206 2 208

C e l k e m 806 20 826

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy  a výdaje:

1.-3. Příděl na penzijní připojištění, který je vyplácen jako příspěvek zaměstnanci ze SF je nutné navýšit.

Počet zájemců o tento benefit se zvýšil v průběhu roku 2013. 

2.4.-5. Rozpočtovanou rezervu SF navrhujeme převést na výročí + příspěvek na kulturní akce (vánoční

večírek).

Datum, podpis projednání s vedením města:   
(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     3.9.2013 Ing. Karel Chovanec

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 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

Rozpočet (v tis. Kč)
ÚZ/ORG N á z e v

2. Tabulka V ý d a j e



pro jednání ve finančním výboru, dne: 10.9.2013

předkládá odbor: školství, kultury, sportu a PP

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

C e l k e m 

původní změna nový

1. 3305/3500 MŠ ul. Stránského - oprava pláště budovy 88 -16 72

2. 3326/3500 ZŠ ul. U Stadionu - havárie kanalizace 1. stupeň 80 16 96

3. 3316/3500 MŠ Ladova 428/1 - zateplení a výměna oken 6 852 -4 000 2 852

4. 3317/3500 MŠ Ladova 431/3 - havárie - zatékání oprava pláště 0 1 640 1 640

5. 3406/3500 Dům kultury - havárie střechy 0 2 360 2 360

C e l k e m 7 020 0 7 020

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Výdaje :

1-2. Navrhovaná rozpočtování opatření je na základě skutečných nákladů u ÚZ 3305/3500. Úspora  

16 tis. Kč je nutná k dofinancování vícenákladů vzniklých v průběhu odstraňování havárie kanalizace 

1. stupeň.

3. MŠ Ladova 428/1 je skutečná výše nákladů akce na základě realizovaného podlimitního VŘ po odečtení 

dotace z OŽP. 

4. Na žádost ředitelky MŠ ul. Ladova 431/3 doporučujeme FV k projednání nutné opravy havarijního stavu pláště budovy MŠ. 

5. Na žádost ředitelky PO  MKZ doporučujeme k projednání návrhu na rozpočtové opatření řešící havarijní stav střechy

budovy MKZ.

Datum, podpis projednání s vedením města:   

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     3.9.2013 Mgr. Ladislav Chlupáč

Datum, podpis navrhovatele:                   3.9.2013 Ing. Andrea Křížová

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 

Zbytek z rozpočtu, tj. 4 mil. Kč žádáme přesunout na položky dle bodu 4. a 5.  

Rozpočet (v tis. Kč)

ÚZ/ORG N á z e v

V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

2. Tabulka



pro jednání ve finančním výboru, dne: 10.9.2013

předkládá odbor: životního prostředí

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1. 5205/5200 Jiráskovy sady - dopravní hřiště 0 550 550

2. 1002/1000 rozpočtová rezerva 4 477 -550 3 927

C e l k e m 4 477 0 4 477

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Výdaje :

Na rekonstrukci dopravního hřiště, která má proběhnout v návaznosti na rekonstrukci 

Jiráskových sadů, bude Město Litoměřice žádat o dotaci z ROP Severozápad. 

Proto je třeba provést studii proveditelnosti a dopracovat projektové dokumentace 

na realizaci a dokumentace pro výběrové řízení ne budovu a vlastní dopravní hřiště.

Datum, podpis projednání s vedením města:   5.9.2013 Mgr. Václav Červín
(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     

Datum, podpis navrhovatele:                   5.9.2013 Ing. Pavel Gryndler

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

2. Tabulka V ý d a j e



pro jednání ve finančním výboru, dne: 10.9.2013

předkládá odbor: sociálních věcí a zdravotnictví

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1. 6024/6156 Centrum Srdíčko, PO - nedočerpaný přísp. na provoz r. 2012 0 64 64

C e l k e m 0 64 64

původní změna nový

2. 1002/1000 rozpočtová rezerva 3 927 64 3 991

C e l k e m 3 927 64 3 991

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy  a výdaje:

1.-2. Dne 11.7.2013 rada města uložila přísp. org. Centru pro zdravotně postižené děti a mládež – Srdíčko 

odvod nedočerpaného příspěvku na provoz z r. 2012 ve výši 64 tis. Kč na účet zřizovatele. 

Finanční prostředky použijeme k navýšení rozpočtové rezervy. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   
(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     3.9.2013 Jan Szántó

Datum, podpis navrhovatele:                   3.9.2013 Ing. Bc.  Jurková

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

Rozpočet (v tis. Kč)

ÚZ/ORG N á z e v

2. Tabulka V ý d a j e

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

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

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne: 10.9.2013

předkládá odbor: územního rozvoje

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1. 1801/1000 zdroje z minulých let 33 382 3 300 36 682

C e l k e m 33 382 3 300 36 682

původní změna nový

2. 8212/8200 výstavba nové trafostanice v areálu ZČ Litoměřice 0 3 300 3 300

3. PD - dokumentace pro provedení stavby

modernizace a dostavba autobusového nádraží"

4. 8211/8200 veřejné osvětlení v ulici Trnková a Broskvová 0 278 278

5. 8233/8200 ul. Švermova - chodník 0 260 260

6. 8257/8200 lávky - opravy a revize - havarijní stav lávky 450 90 540

7. 8257/8200 nákup městského mobiliáře - lavičky 100 100 200

8. 8233/8200 oprava havarijního stavu budovy TSM - dílny 0 300 300

9. 1002/1000 rozpočtová rezerva 3 991 -2 128 1 863

10. 8233/8200 Na Kocandě (Kovošrot Group CZ a.s.Děčín)-parkoviště 250 -250 0

11. 8211/8200 dešťová kanalizace - Bójská 3 000 250 3 250

C e l k e m 7 791 3 300 11 091

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje:

1.-2. Jedná se o stavbu nové trafostanice v areálu ZČ, která bude sloužit i pro potřeby ulice Karla IV.

Dle uzavřené "Smlouvy o nájmu výstaviště Zahrada Čech" bod 11.3., hradí Pronajímatel 

(Město Litoměřice) Nájemci (ZČ) vynaložené náklady, které jsou nezbytné k provedení 

technického zhodnocení předmětu nájmu.

3., 9. Projektová dokumentace "Litoměřice - Modernizace a dostavba autobusového nádraží"

pro provedení stavby. Nutno připravit pro žádost do ROP Severozápad, včetně aktualizace studie 

proveditelnosti. 

4., 9. Veřejné osvětlení - v rámci výstavby zpevněných ploch v ulicích Trnková a Broskvová 

se v těchto ulicích buduje i veřejné osvětlení. Trnková ulice - 188 tis.Kč, Broskvová 189 tis.Kč.

Část ceny hrazena již v roce 2012 z vybudování komunikace - 99 tis.Kč, v roce 2013 zbývá 278 tis. Kč.

5., 8. Chodník Švermova - na základě požadavků občanů z lokality ulic Švermova a Kubelíkova 

hodláme vybudovat chodník v chybějící části mezi stávajícím chodníkem v ulici Švermova

/ naproti ZS / a ulicí Kubelíkova. Tento chodník je budován i s ohledem na připravovanou 

objízdnou trasu právě ulicí Švermova v souvislosti s rekonstrukcí Tyršova mostu na jaře 2014.

6., 9. Lávka v Pokraticích je dle revize v havarijním stavu . Nutno opravit celou konstrukci včetně 

pochůzných ploch.

7. 9. Protože stále dochází k poškozování většího počtu laviček ve městě, je potřeba zakoupit 20 ks nových. 

8.- 9. Na žádost ředitele PO TSM požadujeme projednat návrh na rozpočtové opatření ve výši 300 tis. Kč na opravu

havarijního stavu budovy střechy (dílny). Finanční prostředky požadujeme z rozpočtové rezervy.

2. Tabulka V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

Rozpočet (v tis. Kč)

ÚZ/ORG N á z e v

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

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

1. Tabulka P ř í j m y 

8002/8100 0 1 100 1 100



10.-11. Z důvodu nerealizace stavebních úprav bývalého sběrového dvora (vysoká finanční náročnost)

požadujeme finanční prostředky převést na dešťovou kanalizaci - Bójská.  V rámci výstavby 

této dešťové kanalizace byla zřízena odbočka včetně šachty do ulice Akátová a prodlouženy přípojky 

na stávajícím řadu. 

Finanční prostředky dle 2. bodu požadujeme uvolnit ze zdrojů min. let a dle bodu 3.-8. z rozp. rezervy. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     3.9.2013 Mgr. Václav Červín

Datum, podpis navrhovatele:                   3.9.2013 Ing. Venuše Brunclíková



pro jednání ve finančním výboru, dne: 10.9.2012

předkládá odbor: městská policie

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

C e l k e m 

původní změna nový

1.

2. 9018/9000 městská policie 14 000 700 14 700

3. 2039/2000 starosta, místostarostové 2 212 -100 2 112

4. 4402/4400 OLH 1 300 -100 1 200

5. 1002/1000 rozpočtová rezerva 1 863 -500 1 363

C e l k e m 19 375 0 19 375

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy  a výdaje:

1.-5. Navrhujeme rozpočtové opatření, tj. navýšení rozpočtu prostředků na platy u městské policie.

Při tvorbě rozpočtu není možné přesně odhadnout objem těchto fin. prostředků na přesčasy městských 

strážníků. V rozpočtu též nebylo počítáno ani s objemem finančních prostředků na proplacení

přesčasů za službu strážníků při povodních, které byly vyplaceny v objemu 487,4 tis. Kč (z toho 365 tis. Kč

hrubé mzdy + 90 tis. Kč SP + 32,4 tis. Kč ZP). Dle těchto skutečností požadujeme navýšit rozpočet   

na platové prostředky MP o 700 tis. Kč, 200 tis. Kč požadujeme dle tab. z položky platové prostředky starosta, 

místostarosta a OLH, 500 tis. Kč požadujeme z rozpočtové rezervy města.  

období: v tis. Kč

1/2013 1 176

2/2013 1 113

3/2013 1 053

4/2013 1 076

5/2013 1 113

6/2013 1 475

7/2013 1 608

8/2013 1 219

celkem 9 833

Datum, podpis projednání s vedením města:   
(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     26.8.2012 Mgr. Ladislav Chlupáč

Datum, podpis navrhovatele:                   26.8.2012 Ivan Králík

ÚZ/ORG N á z e v

2. Tabulka V ý d a j e

prostředky na platy a zákonné pojistné

skutečnost vyplacených finančních prostředků na platy MP za období 1-8/2013

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 

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

Rozpočet (v tis. Kč)



pro jednání ve finančním výboru, dne: 10.9.2013

předkládá odbor:

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1. 8811/8500 odtahy sil.vozidel, vraků a opuštěných vozidel 200 150 350

200 150 350

původní změna nový

2. 1002/1000 rozpočtová rezerva 1 363 150 1 513

1 363 150 1 513

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:

Příjmy a výdaje:

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

Datum, podpis projednání s vedením města: 3.9.2013 Jan Szántó

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   3.9.2013 Bc. Jan Jakub

C e l k e m 

V ý d a j e

Rozpočet (v tis. Kč)

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

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

dopravy a silničního hospodářství

1. Tabulka P ř í j m y 

Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

ÚZ/ORG N á z e v

ÚZ/ORG N á z e v

2. Tabulka



pro jednání ve finančním výboru, dne: 10.9.2013

předkládá odd: projektů a strategií

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

6. 9102/9100 VZP - Zdravé Město - sponzor. dar  - Den zdraví 0 10 10

C e l k e m 0 10 10

původní změna nový

1. 9807/9100 energetický management 315 26 341

2. 9102/9100 Zdravé Město a MA21 250 -26 224

3. 9102/9100 VZP - Zdravé Město - sponzor. dar  - Den zdraví 224 10 234

4. 8233/9100 PIVOVAR - zpracování architektonické studie 0 240 240

5. 1002/1000 rozpočtová rezerva 1 513 -240 1 273

C e l k e m 2 302 10 2 312

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Výdaje :

1.- 2. Usnesením č. 385/14/2013 RM vzala na vědomí schválení projektu „Příprava energeticky úsporných

projektů řešených metodou EPC (ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING). V rámci podmínek čerpání 

však žadatel, "pokud je obec - bez ohledu na možnost či úmysl žádat o vrácení DPH nesmí 

částku DPH zahrnout do nákladů hrazených z dotace". Z toho důvodu je  nezbytné tuto částku 

ve výši 26 tis. Kč uhradit z rozpočtu města, mimo uznatelné náklady. Částka je požadována z 

 z ÚZ 9102 Zdravé město. 

3.- 6. Navrhujeme rozp. opatření na poskytnutí sponzorského daru od VZP ve výši 10 tis. Kč na kampaň 

Dny zdraví. Finanční prostředky budou použity na volné vstupy např. do solné jeskyně, posilovny 

a plaveckého bazénu pro veřejnost.  

4.- 5. Zpracování architektonické studie navazuje na úvodní ideovou studii využití areálu pivovaru,

a bude sloužit jako podklad pro jednání s příslušnými úřady a k projednání s veřejností a následně

jako výchozí podklad pro výběr projektanta a zahájení územního/stavebního řízení. Částka nebyla

předpokládána do rozpočtu OPaS na rok 2013, a proto finanční prostředky ve výši 240 tis. Kč 

požadujeme uvolnit z rozpočtové rezervy. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   
(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     2.9.2013 Mgr. Ladislav Chlupáč

Datum, podpis navrhovatele:                   2.9.2013 Ing. Dana Svobodová

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

Rozpočet (v tis. Kč)

ÚZ/ORG N á z e v

2. Tabulka V ý d a j e

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

N  Á  V  R  H     Ú P R A V Y     R O Z P O Č T U     D O   F V
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rozp. rezerva zdroje z min. let

ÚZ 1002/1000 ÚZ 1805/1000

stav po 5. RO 536 36 482 37 018

dotace 68 0

mezisoučet 604 36 482

ekonomický 6 000 -3 100

mezisoučet 6 604 33 382

správní -2 127 0

mezisoučet 4 477 33 382

školství 0 0

mezisoučet 4 477 33 382

životního prostředí -550 0

mezisoučet 3 927 33 382

sociálních věcí a zdravotnictví 64 0

mezisoučet 3 991 33 382

územního rozvoje -2 128 3 300

mezisoučet 1 863 36 682

městská policie -500 0

mezisoučet 1 363 36 682

dopravy a silničního hosp. 150 0

mezisoučet 1 513 36 682

oddělení projektů a strategií -240 0

mezisoučet 1 123 36 682

stav po 6. RO 1 273 36 682 37 955

6. RO celkem 587 200 -387

odbor celkem



Výběr daní za období      

1-8/2013 

s porovnáním na období 1-8/2012

(údaje v tis. Kč)

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

44 000 48 000 8 000 8 000 4 220 5 500 40 980 46 000 19 278 12 459 87 000 102 200 20 300 20 300

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

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

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

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

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

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

6 3 854 1 691 17 285 215 7 966 157 19 278 12 458 1 506 7 116 13 940 14 129

9 457 8 449 25 877 876 902 10 008 2 368 19 278 12 458 19 074 25 082 13 988 14 152

7 3 713 6 420 4 592 387 572 8 648 18 472 0 0 7 272 7 687 1 467 621

8 4 105 4 840 266 549 444 440 0 0 0 0 13 631 11 481 306 175

9 0 0

7 818 11 260 270 1 141 831 1 012 8 648 18 472 0 0 20 903 19 168 1 773 796

10 0 0

11 0 0

12 0 0

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

30 378 34 791 2 445 3 195 3 094 3 564 33 574 37 541 19 278 12 458 62 107 71 912 16 127 15 145

%
plnění 69 72 31 40 73 65 82 82 100 100 71 70 79 75

147 725 166 148

72 72

FO-KV

VÝBĚR DANÍ V ROCE 2012 a 2013

1122 1511

Daň z nem.

1211

Měsíc

1111 1112

FO-ZČ FO-SVČ

(bez PO-OBCE) 18 423

DPHPO PO-OBCE

1121

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)

% plnění (bez PO-OBCE)

Rozdíl plnění +/-

1113
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N  Á  V  R  H     D  O     ZM 
 
 
 

pro jednání ZM,  dne :        19. září 2013 
 
předkládá :              Mgr. Ladislav Chlupáč 
 
  
 
 
 
 
 
 
Návrh:    Zápis z likvida ční komise  
 
 

Likvida ční komise  předkládá návrh na odpis a vyřazení uvedených položek z účetní evidence ( zápis 
komise ze dne  19 . 8. 2013 viz příloha orig. zápisu ). 

 

 
 
 
 
 
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města  schvaluje   na návrh  likvidační komise dle zápisu ze dne 19. 8. 2013 odpis a 
vyřazení uvedených položek z účetní evidence (zápis komise viz příloha orig. zápisu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

Zápis 
z jednání komise p ři Radě města Litom ěřice 

(  komise likvida ční ) 

 

konané dne  19. srpna 2013 od 9,00 hod. v prostorách výstaviště Zahrada Čech v Litoměřicích 

 

 

Přítomni: 

• PhDr. Jan Štíbr 
• Václav Knotek 
• Jan Smolík 

 

Omluven: 

•   

 

 

Jednání řídil:    PhDr. Jan Štíbr 

 

 

 

Zapisovatel: Jana Kühnová 

 

Program: 

1.   návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci 
 
 
 
 
 

 

Konec jednání: 10,00 hod. 

 

 

Termín příštího jednání: dle potřeby 

 

Zapsala:  Jana Kühnová 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Seznam č.1 - návrh na vy řazení majetku z ú četní evidence a jeho likvidaci /výstavišt ě Zahrada Čech  
 
 
 
- plastiky, ozdobné koše, dekorace, plachty ke stánkům, lavice, skříně, stoly, křesla, židle, pulty, stojany, regály, 
ubyt. buňky, pokladní buňky, lavičky,….. 

v celkové výši  612.335,29 Kč  
 
Dne 14.5.2013 byl tento návrh na vyřazení majetku členy komise stažen z programu jednání z důvodu požadování 
osobní prohlídky majetku a následném posouzení jejími členy na místě / výstaviště. 
 
Plastiky byly dne 19.8.2013 posouzeny a dvě budou převedeny Darovací smlouvou Severočeské galerii výtvarných 
umění v Litoměřicích / návrh smlouvy na darování drobného majetku v ceně 2.250 Kč a 
4.000 Kč viz příloha orig. zápisu /. 
 
Ostatní majetek byl členy komise doporučen k vyřazení a likvidaci / poškozený, nepoužitelný, neopravitelný, rozbitý 
- většina majetku byla pořízena před rokem 1994 /. 
 
 
Členové komise s předloženým návrhem souhlasí a doporučují RM jeho zařazení do programu jednání 
ZM dne 19.9.2013 . 
 
Likvidaci vyřazeného majetku doložit protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady o provedení likvidace 
přes odbornou firmu / ekologicky /. Likvidace bude po dohodě s TSM Litoměřice a firmou KOVOŠROT Děčín 
provedena bezplatně. 
 
 
 
 
Za likvida ční komisi: 
 
 
PhDr. Štíbr Jan  ………………………..…….. 
 
 
 
Knotek Václav   ………………....……..…….. 
 
 
 
Smolík Jan  ……………………………….. 
 
 
 
 
 
Zapsala: Jana Kühnová 
               správní odbor       …………………………. 
 

Mgr. Ladislav Chlupáč 
                starosta města 
 
 
 
 



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: 19. 9. 2013 
předkládá: odbor životního prostředí 
 
 

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 odůvodnění účelnosti významné veřejné zakázky „Obnova parku Jiráskovy sady 
v Litoměřicích“ 

 
Odůvodnění: 
Město Litoměřice, ve spolupráci s NADACÍ PROMĚNY, připravilo rekonstrukci Jiráskových sadů. 
V současné době je připraveno vyhlášení zadávacích podmínek pro  její realizaci. Součástí zadávacích 
podmínek je, kromě vlastní rekonstrukce, i následná rozvojová péče po dobu záruky (5) let a opční 
právo na rekonstrukci dopravního hřiště včetně jeho zázemí. Dle § 16a, písmene b) se jedná o 
významnou zakázku a dle §156 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách je třeba, aby odůvodnění 
účelnosti významné veřejné zakázky schválilo zastupitelstvo obce.  
  
Dopad do rozpočtu města: 
V roce 2014 10 000 000,- Kč na realizaci rekonstrukce parku Jiráskovy sady dle smlouvy s NADACÍ 
PROMĚNY, následně finanční prostředky na rekonstrukci dopravního hřiště včetně jeho zázemí (dle 
smlouvy je nutno rekonstrukci dopravního hřiště dokončit do roku 20017) a finanční prostředky na  
rozvojovou a udržovací péči po dobu záruky – 5 let.  
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje odůvodnění účelnosti významné veřejné zakázky „Obnova parku Jiráskovy sady 
v Litoměřicích“ 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele: __________________    Přijaté usnesení ZM č.: ___________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zadavatel: Město Litoměřice 
Doručovací adresa: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 

ZastoupenýMgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou města 
IČ: 00263958 

 
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: 

„OBNOVA PARKU JIRÁSKOVY SADY V LITOMĚŘICÍCH“ 
 

 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky  

popis potřeb, které mají být splněním veřejné 
zakázky naplněny 

Zkvalitnění občanské vybavenosti a zlepšení 
prostředí města. 

popis předmětu veřejné zakázky Plněním veřejné zakázky jsou stavební a 
zahradnické práce a související dodávky na obnově 
parku Jiráskovy sady v Litoměřicích včetně následné 
rozvojové a udržovací péče. 

vzájemný vztah předmětu veřejné zakázky a 
potřeb zadavatele 

Jedině realizací předmětu plnění lze dosáhnout cílů 
zadavatele. 

předpokládaný termín splnění veřejné zakázky max. 31. 07. 2014 
popis rizik Možná rizika a jejich zohlednění jsou řešeny v 

návrhu smlouvy o realizaci veřejné zakázky a jde 
především:  
1) o riziko nerealizace veřejné zakázky či prodlení s 
jejím plněním – je stanoveno období plnění včetně 
konečného termínu, které musí být dodavatelem 
splněno vč. nastavení smluvních pokut v případě 
nedodržení termínu,  
2) o riziko snížení kvality plnění – jsou stanoveny 
smluvní podmínky pro zajištění technického dozoru 
nad plněním díla, povinnosti dodavatele při realizaci 
díla vč. povinnosti nechat si zkontrolovat dílčí 
důležité části plnění, dodavatel musí vést stavební 
deník, dále jsou stanoveny podmínky pro převzetí 
díla a smluvní podmínky pro případ, že se objeví 
vady díla. 

varianty splnění Zadavatel varianty v předmětu plnění nepřipouští.  

Odůvodnění přiměřenosti požadavků zadavatele na technické kvalifikační předpoklady 

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení 
seznamu stavebních prací  
 
 

Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu 
významných stavebních prací poskytovaných v posledních 5 letech 
uvede, že realizoval alespoň 3 stavební práce, jejichž předmětem byla 
obnova stávajícího parku popřípadě realizace nového parku, a to v 
minimální hodnotě 15 mil. Kč bez DPH (vztaženo k jedné zakázce), 
přičemž součástí alespoň jedné takové zakázky byla: 

- realizace dětského hřiště v min. hodnotě 1 mil. Kč bez DPH; 

- realizace stavby zázemí parku (např. občerstvení, sociální 
zařízení, technické zázemí pro správce parku apod.) v min. hodnotě 
2,5 mil. Kč bez DPH. 

Tyto činnosti mohou být prokázány jednotlivě na uvedených zakázkách 
či obě současně na jedné. 

Pokud byla referenční zakázka realizována společně s jiným 
dodavatelem (např. v rámci sdružení), musí uchazeč tuto skutečnost v 
seznamu uvést a zároveň také uvést, jaké faktické plnění a v jakém 
finančním objemu na dané zakázce prováděl. Pro posouzení splnění 



tohoto kvalifikačního předpokladu lze použít pouze tento podíl na 
realizované zakázce. 

Stanovení požadavků je přiměřené, v souladu se zákonem a zajišťuje 
předpoklad zkušenosti dodavatele s realizací stavebních prací dle výzvy. 

Tento kvalifikační požadavek zadavatel vůči uchazečům zvolil z toho 
důvodu, že součástí předmětu plnění je i výstavba nového hřiště, které 
musí být bezpečné a vystavěné společností s odbornou péčí. Stejně tak 
i požadavek na předložení referenčních zakázek na výstavbu zázemí 
parku. Výstavba těchto objektů vyžaduje dostatečnou technickou 
odbornost. 

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení 
seznamu významných 
služeb 
 
 

Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu 
významných služeb poskytovaných v posledních 3 letech uvede, že 
realizoval min. 2 zakázky na služby, jejichž předmětem byla obnova 
zeleně parku, a to v minimální hodnotě 6 mil. Kč bez DPH (vztaženo k 
1 zakázce), přičemž:  

a) součástí alespoň 1 takové zakázky byla dvouletá rozvojová 
péče o park v min. hodnotě 0,5 mil. Kč bez DPH (vztaženo k 1 
zakázce), 

b) součástí alespoň 1 takové zakázky byly arboristické práce 
(výchovný, redukční, zdravotní, bezpečnostní řez, instalace vazeb 
apod.) v min. hodnotě 3 mil. Kč bez DPH (vztaženo k 1 zakázce).  

Pokud byla referenční zakázka realizována společně s jiným 
dodavatelem (např. v rámci sdružení), musí uchazeč tuto skutečnost v 
seznamu uvést a zároveň také uvést, jaké faktické plnění a v jakém 
finančním objemu na dané zakázce prováděl. Pro posouzení splnění 
tohoto kvalifikačního předpokladu lze použít pouze tento podíl na 
realizované zakázce. 

Vzhledem k tomu, že péče o park vyžaduje dostatečnou odbornou péči 
tak, aby se zeleň v parku dostatečným způsobem rozvíjela, zadavatel 
zvolil tento požadavek předložení kvalifikačního předpokladu. 

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení 
seznamu techniků a 
technických útvarů 

Zadavatel požaduje následující 5 členný realizační tým: 
Hlavní stavbyvedoucí, odpovědný pracovník pro část elektrotechnická 
zařízení, odpovědný pracovník pro zahradnické práce, odpovědný 
pracovník pro pěstební opatření, odpovědný pracovník pro rozvojovou 
péči parku. 
 
Požadavek na realizační tým vychází z komplexnosti projektu. Pro 
zajištění řádného a plynulého provádění stavebních prací je nezbytná 
pozice zkušeného stavbyvedoucího a pracovníků odpovědných za 
jednotlivé odborné práce. Pro zajištění řádného a plynulého 
poskytování rozvojové a udržovací péče s ohledem na dlouhodobost 
výsledku plnění je potřebná osoba s příslušnou odborností a její 
zástupce. 

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení 
osvědčení o vzdělání a 
odborné kvalifikaci 
dodavatele nebo vedoucích 
zaměstnanců dodavatele 
nebo osob odpovědných za 
vedení realizace stavebních 
prací 
 

Uchazeč v nabídce předloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci, 
včetně profesního životopisu všech členů týmu. 

Strukturovaný profesní životopis musí u každé uváděné osoby 
obsahovat: jméno a příjmení, nejvyšší dosažené vzdělání, dosavadní 
odbornou praxi, informace o poměru k uchazeči, informaci o 
realizovaných zakázkách (s uvedením názvu zakázky, objednatele, 
zaměstnavatele, finančního objemu a doby plnění) a vlastnoruční 
podpis uváděné osoby. 

Na plnění předmětu veřejné zakázky se musí podílet: 



Vedoucí realizace – Hlavní stavbyvedoucí 

- VŠ vzdělání stavebního směru v magisterském studijním oboru, 

- autorizace pro obor „pozemní stavby“, 

- praxe minimálně 5 let v oboru pozemního stavitelství na pozici 
hlavního stavbyvedoucího, 

-         zkušenost s min. 2 zakázkami, jejichž předmětem byla obnova 
stávajícího případně realizace nového parku, v minimální hodnotě 15 
mil. Kč bez DPH (vztaženo k jedné zakázce), v pozici hlavního 
stavbyvedoucího, přičemž součástí alespoň jedné takové zakázky byla 
realizace stavby zázemí parku (např. občerstvení, sociální zařízení, 
technické zázemí pro správce parku apod.) v min. hodnotě 2,5 mil. Kč 
bez DPH. 

Odpovědný pracovník pro část elektrotechnická zařízení 

- VŠ vzdělání technického zaměření, 

- autorizace pro obor „technika prostředí staveb, 
elektrotechnická zařízení“, 

- minimálně 3 roky odborné praxe, 

- zkušenost s min. 3 zakázkami obdobného charakteru (vztaženo 
na část „elektrotechnická zařízení“) v minimální hodnotě 2 mil. Kč bez 
DPH (vztaženo k jedné zakázce), v pozici vedoucího pracovníka. 

Odpovědný pracovník pro zahradnické práce 

- VŠ nebo SŠ vzdělání zahradnického zaměření, 

- minimálně 5 let odborné praxe při VŠ vzdělání a minimálně 8 
let odborné praxe při SŠ vzdělání, 

- zkušenost s min. 1 zakázkou, jejímž předmětem byla obnova 
zeleně parku v minimální hodnotě 6 mil. Kč bez DPH (vtaženo k jedné 
zakázce), v pozici vedoucího pracovníka. 

Odpovědný pracovník pro pěstební opatření 

- SŠ vzdělání zahradnického či lesnického zaměření, 

- certifikát „EuropeanTreeWorker“ nebo Český certifikovaný 
arborista, 

- minimálně 3 roky odborné praxe, 

- zkušenost s min. 2 zakázkami, jejichž předmětem bylo pěstební 
opatření (výchovný, redukční, zdravotní, bezpečnostní řez, instalace 
vazeb), a to v min. hodnotě 0,5 mil. Kč bez DPH. 

Odpovědný pracovník pro rozvojovou péči parku  

- VŠ nebo SŠ vzdělání zahradnického směru 

- minimálně 5 let odborné praxe při VŠ vzdělání a minimálně 8 
let odborné praxe při SŠ vzdělání, 

- zkušenost s min. 2 zakázkami, jejichž předmětem byla 
rozvojová péče parku, v pozici vedoucího pracovníka. 

Stanovení požadavků je přiměřené, v souladu se zákonem a zajišťuje 
předpoklad zkušenosti dodavatele s realizací stavebních prací dle výzvy. 

Požadavek 8 let praxe pro osoby se středoškolským vzděláním je 
stanoven pro zajištění řádné realizace veřejné zakázky dostatečně 



zkušenou osobou, neboť výsledek předmětu plnění veřejné zakázky je 
dlouhodobého charakteru. 

Odůvodnění požadavku na 
předložení přehledu 
průměrného ročního počtu 
zaměstnanců dodavatele 
nebo jiných osob 
podílejících se na plnění 
zakázek podobného 
charakteru a počtu 
vedoucích zaměstnanců 
dodavatele nebo osob 
v obdobném postavení 

zadavatel nepožaduje 

Odůvodnění požadavku na 
předložení přehledu 
nástrojů nebo pomůcek 
provozních a technických 
zařízení, které bude mít 
dodavatel při plnění 
veřejné zakázky k dispozici 

zadavatel nepožaduje 

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky 

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

Podle § 44 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách 
V zadávací dokumentaci jsou uvedeny všechny 
technické podmínky na stavební práce. 

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kriterií 

Hodnotící kriterium Odůvodnění 
Cena díla bez DPH Zadavatel požaduje výši nabídkové ceny, která 

zahrnujeveškeré náklady dodavatele nezbytné 
pro řádnou a včasnou realizaci předmětu veřejné 
zakázky včetně nákladů souvisejících (např. 
poplatky, vedlejší náklady, předpokládaná rizika 
spojená s realizací předmětu plnění veřejné 
zakázky, příp. cestovní náklady apod.). 

Stanovení požadavků je přiměřené a v souladu se 
zákonem. 

Cena rozvojové péče o park po dobu 5 let bez 
DPH 

Zadavatel hodnotí cenu rozvojové péče o park po 
dobu 5 let s ohledem na to, že se jedná o 
následné náklady města. 

Stanovení požadavků je přiměřené a v souladu se 
zákonem. 

Odůvodnění předpokládané hodnoty 

Hodnota Odůvodnění 
67 334 783,- Kč bez DPH Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu 

zakázky na základě zpracované projektové 
dokumentace, ocenění výkazu výměr a na 
základě všech dostupných a známých okolností 
vztahujících se k předmětu díla. Při stanovení 
předpokládané hodnoty je vycházeno 
z obdobných projektů realizovaných veřejnými 
zadavateli na území České republiky. 

 



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: 19.9.2013 
předkládá: odbor územního plánování 
 
 

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:  
na 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. 
 
 
Odůvodn ění:  
Předkupní právo bylo u zmíněných pozemků zapsáno v rámci vydání platného Územního plánu 
Litoměřice a to při vymezení ploch a koridorů výhradně s možností uplatnění předkupního práva pro 
vybranou veřejnou infrastrukturu, v daném případě pro plochu veřejného prostranství – místní 
propojovací komunikace v prostoru Miřejovická stráň (D4) v souladu s § 101 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon). Zrušení 
předkupního práva je požadováno majiteli některých uvedených parcel z důvodu toho, že komunikace 
v ulici Švestková je již zbudována. Vzhledem k tomu, že komunikace zbudována je a je pro ní také 
vymezen pozemek parc. č. 1346/4 respektive 1345/6, je navrženo sejmutí předkupního práva na 
všechny pozemky dotčené již realizovanou stavbou veřejného prostranství – místní propojovací 
komunikace. Žádost na sejmutí předkupního práva byla mylně podána i na pozemek parc. č. 
1345/160. Na tomto pozemku je situován RD a není zde vedeno v katastru nemovitostí předkupní 
právo ve smyslu ustanovení § 101, odst. 3 stavebního zákona. 
 
 
Dopad do rozpo čtu m ěsta:  
Nemá dopad do rozpočtu města. 
 
 
 
Návrh na usnesení:  
ZM schvaluje 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. 
 
 
 
 
 
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:  19.9.2013 
žadatelka: I.H. 
předkládá: právní oddělení – Bc.Martina Skoková  
  
Návrh:      schválení dohody o splátkách 
 
Odůvodnění:   
Město Litoměřice uzavřelo v roce 1996 s p. XXXXX nájemní smlouvu o užívání bytu č. 
XXXXX, o velikosti 3+1 s příslušenstvím, který se nachází ve 2.podlaží domu č.p. XXXXX 
v ulici XXXXX v Litoměřicích. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. Pan XXXXX byl 
manželem žadatelky. Dále byla s panem XXXXX uzavřena dohoda o zániku nájmu bytu, a to 
ke dni 30.11.2003. Vzhledem k tomu, že se jednalo o služební byt podle zákona č. 102/1992 
Sb., nepřešlo právo nájmu na jeho manželku. Žadatelce svědčilo právo bydlení ve smyslu 
ust. § 713 občanského zákoníku, byla tedy povinna hradit částku obdobnou nájmu a zálohy      
na služby. Usnesením RM jí bylo schváleno přidělení náhradního bytu a předmětný byt byl 
vyklizen a předán dne 1.11.2011.   
Žadatelka dlužila za období od října 2008 do ledna 2010 částku 19.914,-Kč,  na kterou s ní 
byla uzavřena Dohoda o splátkách. Žadatelka dluh uhradila dne 4.4.2011. K tomuto dni činí 
poplatek z prodlení 21.377,-Kč. Žadatelka si požádala o prominutí části poplatku podle zásad 
ZM a bylo jí vyhověno. Žadatelka však neuhradila zbývající část poplatku ve stanovené 
lhůtě, a proto prominutí pozbylo účinnosti. 
Dále měla žadatelka uhradit za měsíc říjen 2011 částku 3.474,-Kč, ale uhradila pouze 
1.059,-Kč, zbývá 2.415,-Kč. Dluh ve výši 23.792,-Kč s příslušenstvím je vymáhán soudní 
cestou. Dne 26.6.2013 žadatelka uhradila 400,-Kč. Zbývá 23.392,-Kč a na tuto částku žádá 
žadatelka o schválení splátkového kalendáře.  
Navrhuje splátku ve výši 500,-Kč měsíčně, počínaje zářím 2013, což představuje dobu 
splatnosti 46 měsíců. Podle přijatých zásad ZM je ve výjmečných případech možno povolit 
lhůtu splatnosti 36 měsíců, výše splátky by v tomto případě byla 650,-Kč. 
Žadatelka uvádí, že jejím jediným příjmem je XXXXX ve výši XXXXX a sociální dávka 
XXXXX. Žadatelka má další dluhy z dřívějšího podnikání, cca XXXXX. Její manžel je veden 
v evidenci úřadu práce bez nároku na podporu. Není v jejích silách uhradit celý dluh 
najednou. Kromě nájemného dluží i pokutu za dopravní přestupek. 
 
Dopad do rozpočtu města: 
 

c) nemá dopad do rozpočtu města. 
 
Návrh na usnesení:      
ZM schvaluje  uzavření dohody o splátkách  pro I.H., bytem XXXXX, Litoměřice, na částku 
23.392,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,-Kč/650,-Kč  měsíčně pod ztrátou výhody 
splátek počínaje měsícem září 2013, 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 
I.H. 
bytem XXXXX, 412 01 Litoměřice 
(dále jen „dlužník“) 
 

uzavírají tuto dohodu 
 

Čl. 1 
Dlužník měl právo užívání bytu bytu č. XXXXX, na adrese XXXXX, Litoměřice podle § 713 
občanského zákoníku. Dlužník na částce obdobné nájmu a službách spojených s užíváním bytu dluží 
věřiteli za měsíc říjen 2011 částku 2.415,-Kč. Dlužník tuto pohledávku uznává co do důvodu a výše. 
 
Dlužník bere na vědomí, že podle  §  697 obč.zák., je  povinen zaplatit věřiteli jako pronajímateli 
poplatek z prodlení, jestliže  nezaplatí nájemné nebo úhradu za plnění poskytována s užíváním bytu 
do pěti dnů po její splatnosti. Dle nařízení vlády č.142/1994Sb poplatek z prodlení činí za každý den 
prodlení 2,5 promile dlužné částky, nejméně však 25Kč za každý i započatý měsíc prodlení. Poplatek 
z prodlení z částky 2.415,-Kč k 14.6.2013 činí 4.503,-Kč. Tuto pohledávku uznává dlužník co do 
důvodu a výše. 
 
Dále dlužník dlužil za období od října 2008 do ledna 2010 částku 19.914,-Kč, kterou uhradil ve formě 
splátek dne 4.4.2011. K tomuto dni činí poplatek z prodlení 21.377,-Kč. Dne 26.6.2013 dlužník uhradil 
splátku ve výši 400,-Kč, zbývá tedy 20.977,-Kč. Tuto pohledávku uznává dlužník co do důvodu a výše. 
 

Čl. 2 
Pohledávka ve výši 23.392,-Kč s příslušenstvím, uvedená v Čl. 1 této dohody bude uhrazována 
dlužníkem jako jeho splatný dluh v  pravidelných měsíčních splátkách ve výši ...,-Kč pod ztrátou 
výhody splátek (jestliže dlužník nesplní některou z měsíčních splátek, stává se splatnou celá zbývající 
část dluhu), počínaje měsícem září 2013, až do úplného zaplacení. 
 
Jednotlivé splátky budou hrazeny na účet věřitele č.  943410460257/0100 vedeného u KB,a.s.  pod 
VS: 9130003113 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 19.9.2013. 
 

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

Čl. 4 
Účastníci 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 po jednom obdrží  dlužník  a po dvou věřitel 
této dohody. 
 
V Litoměřicích dne ...2013 
 
 
       Město Litoměřice          
zastoupené místostarostou      I.H. 
   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:  19.9.2013 
žadatelé: M.M., D.M. 
předkládá: právní oddělení – Bc. Martina Skoková  
  
Návrh:      schválení dohody o splátkách 
 
Odůvodnění:   
Žadatelé dluží na nájemném a zálohách na služby spojených s užíváním bytu č. XXXXX 
v domě č.p. XXXXX v ulici XXXXX v Litoměřicích za měsíce duben, květen a červen 2013 
částku v celkové výši 18.750,-Kč. Poplatky z prodlení ke dni 17.7.2013 činí 8.993,-Kč.  
Dále žadatelé neuhradili poplatek z prodlení za předchozí dluh, který byl splacen dne 
22.10.2012, a to ve výši 2.320,-Kč. Celkem tedy dluží 21.070,-Kč s příslušenstvím.  
Žadatelé žádají o povolení splátek ve výši 1.000,-Kč měsíčně počínaje měsícem září 2013.  
 
Žadatelé uvádějí, že dluh vznikl z toho důvodu, že pan XXXXX je od září 2012 v evidenci 
úřadu práce, nyní již bez nároku na podporu. Nepobírá ani žádné sociální dávky. Průměrný 
měsíční příjem paní XXXXX činí XXXXX,-Kč, z něhož je jí cca XXXXX exekučně zabaveno. 
Žadatel dále dluží sankci za přestupek, žadatelka 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 M.M. a D.M., oba trvale bytem XXXXX, 
Litoměřice, na částku 21.070,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod 
ztrátou výhody splátek počínaje měsícem září 2013, 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 
manželé M.M. a D.M.  
oba trvale bytem XXXXX, 412 01 Litoměřice 
(dále jen „dlužník“) 
 

uzavírají tuto dohodu 
 

Čl. 1 
Dlužník je na základě nájemní smlouvy uzavřené s věřitelem nájemcem bytu č. XXXXX, na 
adrese XXXXX, Litoměřice. Dlužník na nájemném a zálohách na služby spojených s užíváním bytu 
dluží věřiteli za měsíce duben, květen a červen 2013 částku v celkové výši 18.750,-Kč. Dlužník tuto 
pohledávku  uznává co do důvodu a výše. 
 
Dlužník bere na vědomí, že podle  §  697 obč.zák., je  povinen zaplatit věřiteli jako pronajímateli 
poplatek z prodlení, jestliže  nezaplatí nájemné nebo úhradu za plnění poskytována s užíváním bytu 
do pěti dnů po její splatnosti. Dle nařízení vlády č.142/1994Sb poplatek z prodlení činí za každý den 
prodlení 2,5 promile dlužné částky, nejméně však 25Kč za každý i započatý měsíc prodlení. Poplatky 
z prodlení k 17.7.2013 činí 8.993,-Kč. Tuto pohledávku uznává dlužník co do důvodu a výše. 
 
Dále dlužník dlužil za měsíce červenec, srpen a září 2012 částku 17.773,-Kč, kterou uhradil dne 
22.10.2012. K tomuto dni činí poplatek z prodlení 2.320,-Kč. Tuto pohledávku uznává dlužník co do 
důvodu a výše. 

Čl. 2 
Pohledávka ve výši 21.070,-Kč s příslušenstvím uvedená v Čl. 1 této dohody  bude uhrazována 
dlužníkem jako jeho splatný dluh v  pravidelných měsíčních splátkách ve výši 1.000,-Kč pod ztrátou 
výhody splátek (jestliže dlužník nesplní některou z měsíčních splátek, stává se splatnou celá zbývající 
část dluhu), počínaje měsícem září 2013, až do úplného zaplacení. 
 
Jednotlivé splátky budou hrazeny na účet věřitele č.  943410460257/0100 vedeného u KB,a.s.  pod 
VS: 9130003775 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 19.9.2013. 
 

Čl. 3 
Účastníci 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  dlužníků nedosahují takové výše, aby bylo možno dluh uhradit v plné výši.   
 

Čl. 4 
Účastníci 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 po dvou věřitel této 
dohody. 
 
V Litoměřicích dne …….2013 
 
 
                    Město Litoměřice                 M.M.  
 zastoupené místostarostou  
                Mgr. Karlem Krejzou                                                                 D.M.        
     



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: 19.9.2013 
žadatelé: J.N. a E.N. 
předkládá: právní oddělení – Bc.Martina Skoková  
  
Návrh:      schválení dohody o splátkách 
 
Odůvodnění:   
Žadatelé dluží na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. XXXXX v domě č.p. 
XXXXX v ulici XXXXX v Litoměřicích za období od dubna 2010 do dubna 2013 a na 
vyúčtování služeb za roky 2010 a 2011 částku v celkové výši 64.959,-Kč. Poplatek z prodlení 
k 23.8.2013 činí 88.953,-Kč. 
Část dluhu je vymáhána soudní cestou, Okresním soudem v Litoměřicích byl vydán platební 
rozkaz č.j. 25C 232/2012-22 ze dne 27.2.2013, kterým byla Městu kromě žalované částky 
33.919,-Kč přiznána náhrada nákladů řízení ve výši 1.700,-Kč (soudní poplatek). Proti 
tomuto platebnímu rozkazu podala žadatelka odpor. 
Proti žadatelům byla podána i žaloba o vyklizení bytu, které předcházelo soudní řízení          
o určení neplatnosti výpovědi. Nakonec k soudnímu vyklizení nedošlo když žadatelé dne 
2.5.2013 byt vrátili dobrovolně.  
S p. XXXXX byla již dříve uzavřena dohoda o splátkách splatného dluhu (2011), kterou 
nedodržel a na splátkách ničeho neuhradil, naopak dluh dále navýšil. 
Při soudním jednání o neplatnosti výpovědi žadatelka zpochybnila výši dluhů na nájemném. 
Byla tedy vyzvána, aby se dostavila na městský úřad s doklady o zaplacení, k provedení 
kontroly vyúčtování což neučinila a proti platebnímu rozkazu podala odpor.  
Nyní žadatelé žádají o povolení splátek ve výši 1.900,-Kč měsíčně počínaje měsícem září 
2013 (lhůta splatnosti 36 měsíců).  
Žadatelé uvádí, že p.XXXXX je těžce nemocen, veškeré záležitosti vyřizuje p. XXXXX. 
Žadatelé nyní bydlí v podnájmu v Děčíně, nájemné činí cca XXXXX,-Kč, dále hradí léčebné 
výlohy p.XXXXX. Oba žadatelé mají nařízenu exekuci na důchod, nejedná se o pohledávky 
Města. Dále uvádí, že žadatelce byl odcizen občanský průkaz a tak jí vznikl dluh, který 
nezpůsobila. Spravedlnosti se nedočkala ani u soudu. Žadatelé uvádí měsíční příjem ve výši 
XXXXX,-Kč.  
Žadatelé nemají 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 J.N. a E.N., oba bytem XXXXX, 407 11 
Děčín, na částku 66.659,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.900,-Kč měsíčně pod 
ztrátou výhody splátek počínaje měsícem září 2013, 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 
manželé J.N. a E.N. 
oba bytem XXXXX, 407 11 Děčín  
(dále jen „dlužník“) 
 

uzavírají tuto dohodu 
 

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 dluží 
věřiteli za měsíce duben, květen, červenec, srpen a říjen 2010, březen, květen, červenec a říjen 2011, 
červen, červenec, září, listopad a prosinec 2012, leden až duben 2013 a na vyúčtování služeb za roky 
2010 a 2011 částku v celkové výši 64.959,-Kč. Dlužník tuto pohledávku uznává co do důvodu a výše. 
Dlužník bere na vědomí, že podle  §  697 obč.zák., je  povinen zaplatit věřiteli jako pronajímateli 
poplatek z prodlení, jestliže  nezaplatí nájemné nebo úhradu za plnění poskytována s užíváním bytu 
do pěti dnů po její splatnosti. Dle nařízení vlády č.142/1994Sb poplatek z prodlení činí za každý den 
prodlení 2,5 promile dlužné částky, nejméně však 25Kč za každý i započatý měsíc prodlení. Poplatky 
z prodlení k 23.8.2013 činí 88.953,-Kč. Tuto pohledávku uznává dlužník co do důvodu a výše. 
 
Dlužná částka je vymáhána soudní cestou  a platebním rozkazem Okresního soudu v Litoměřicích č.j. 
25C 232/2012-22 ze dne 27.2.2013 byla věřiteli přiznána náhrada nákladů řízení ve výši 1.700,-Kč. 
Dlužník tuto pohledávku uznává co do důvodu a výše. 

Čl. 2 
Pohledávka ve výši 66.659,-Kč s příslušenstvím, uvedená v Čl. 1 této dohody bude uhrazována 
dlužníkem jako jeho splatný dluh v  pravidelných měsíčních splátkách ve výši 1.900,-Kč pod ztrátou 
výhody splátek (jestliže dlužník nesplní některou z měsíčních splátek, stává se splatnou celá zbývající 
část dluhu), počínaje měsícem září 2013, až do úplného zaplacení. 
 
Jednotlivé splátky budou hrazeny na účet věřitele č.  943410460257/0100 vedeného u KB,a.s.  pod 
VS: 9130002911 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 19.9.2013. 

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

Čl. 4 
Účastníci 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 po jednom obdrží  dlužník  a po dvou věřitel 
této dohody. 
 
V Litoměřicích dne ...2013 
 
 
       Město Litoměřice       J.N.   
zastoupené místostarostou       
   Mgr. Karlem Krejzou                                                   
                                                                                                                   E.N. 



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

N Á V R H   D O   ZM 
 

 
pro jednání ZM, dne:  19.9.2013 
žadatelka: S.T.  
předkládá: právní oddělení – Bc. Martina Skoková   
  
Návrh:      schválení dohody o splátkách 
 
Odůvodnění:   
Žadatelka byla nájemcem bytu č. XXXXX o velikosti 3+1 s příslušenstvím na adrese XXXXX 
v Litoměřicích. Byla jí dána výpověď z nájmu podle § 711 odst. 2 písm. a) a b) občanského 
zákoníku, tedy nejen kvůli dluhům na nájemném, ale i pro porušování dobrých mravů, které 
spočívalo v hromadění komunálního odpadu v předmětném bytě. 
Rozhodnutím soudu bylo nařízeno vyklizení bytu, které trvalo po 7 dní. Práce prováděl pan 
Vladislav Slaboch, Školní 299, Litoměřice, IČ: 72575735, a náklady byly vyčísleny na 
41.480,-Kč. Soudní poplatky činí 2.000,-Kč. 
Náklady na vyklizení jsou spolu s nedoplatkem na vyúčtování služeb poskytovaných 
s užíváním předmětného bytu za rok 2010, ve výši 1.771,-Kč s příslušenstvím, vymáhány 
soudní cestou. Žadatelka podala proti vydanému platebnímu rozkazu odpor. Soudní poplatek 
činí 2.260,-Kč.  
Celkem se jedná o částku 47.511,-Kč s příslušenstvím.  
Na tuto částku žádá žadatelka o schválení splátkového kalendáře. Navrhuje splátku ve výši 
200,-Kč měsíčně, počínaje zářím 2013, což představuje dobu splatnosti 20 let. Podle 
přijatých zásad ZM je ve výjmečných případech možno povolit lhůtu splatnosti 36 měsíců, 
výše splátky by v tomto případě byla 1.320,-Kč. 
Žadatelka uvádí, že pobírá starobní důchod ve výši XXXXX,-Kč, z čehož hradí XXXXX,-Kč     
nájemné, XXXXX,-Kč splácí půjčku za nádobí a XXXXX,-Kč na telefon; zbývá jí XXXXX,-Kč. 
Žadatelka nemá 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 S.T., bytem XXXXX, Litoměřice, na částku 
47.511,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 200,-Kč/1320,-Kč měsíčně pod ztrátou 
výhody splátek počínaje měsícem září 2013, 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 
S.T. 
bytem XXXXX, 412 01 Litoměřice 
(dále jen „dlužník“) 
 

uzavírají tuto dohodu 
 

Čl. 1 
 
Dlužník byl nájemcem bytu bytu č. XXXXX, na adrese XXXXX, Litoměřice. Dlužník má na vyúčtování 
služeb poskytovaných s užíváním bytu nedoplatek za rok 2010 ve výši 1.771,-Kč. Dlužník tuto 
pohledávku uznává co do důvodu a výše. 
 
Dlužník bere na vědomí, že podle  §  697 obč.zák., je  povinen zaplatit věřiteli jako pronajímateli 
poplatek z prodlení, jestliže  nezaplatí nájemné nebo úhradu za plnění poskytována s užíváním bytu 
do pěti dnů po její splatnosti. Dle nařízení vlády č.142/1994Sb poplatek z prodlení činí za každý den 
prodlení 2,5 promile dlužné částky, nejméně však 25Kč za každý i započatý měsíc prodlení. Poplatek 
z prodlení z částky 1.771,-Kč k 2.9.2013 činí 3.399,-Kč. Tuto pohledávku uznává dlužník co do 
důvodu a výše. 
 
Dále dlužník dluží věřiteli soudní poplatky přiznané Okresním soudem v Litoměřicích rozsudkem č.j. 8 
C 30/2009-15 ze dne 22.4.2009 ve výši 1.000,-Kč, rozhodnutím č.j. 18 E 50/2009-28 ze dne 21.5.2010 
ve výši 1.000,-Kč a platebním rozkazem č.j. 30 C 89/2012-26 ze dne 14.8.2012 ve výši 2.260,-Kč. 
Tyto pohledávky uznává dlužník co do důvodu a výše.  
 
Náklady na vyklizení výše uvedeného bytu byly vyčísleny firmou Vladislav Slaboch, Školní 299, 
Litoměřice, IČ: 72575735, daňovým dokladem – fakturou č. 11-0024 ze dne 30.1.2011 a činí 41.480,-
Kč. Tuto pohledávku uznává dlužník co do důvodu a výše. 
 

Čl. 2 
 
Pohledávka ve výši 47.511,-Kč s příslušenstvím, uvedená v Čl. 1 této dohody bude uhrazována 
dlužníkem jako jeho splatný dluh v  pravidelných měsíčních splátkách ve výši ...,-Kč pod ztrátou 
výhody splátek (jestliže dlužník nesplní některou z měsíčních splátek, stává se splatnou celá zbývající 
část dluhu), počínaje měsícem září 2013, až do úplného zaplacení. 
 
Jednotlivé splátky budou hrazeny na účet věřitele č.  943410460257/0100 vedeného u KB,a.s.  pod 
VS: 9130001365 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 19.9.2013. 
 

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



 
 
 

Čl. 4 
 
Účastníci 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 po jednom obdrží  dlužník  a po dvou věřitel 
této dohody. 
 
V Litoměřicích dne ...2013 
 
 
       Město Litoměřice          
zastoupené místostarostou      S.T. 
   Mgr. Karlem Krejzou                                                   
                                                                                                       
 
 
 
   



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

N Á V R H   D O   ZM 
 

pro jednání ZM, dne:  19.9.2013 
žadatel: J.Ch.  
předkládá:právní oddělení – Bc.Martina Skoková   
  
Návrh:    prominutí nákladů soudního řízení 
 
Odůvodnění:   
Žadatel má vůči Městu Litoměřice dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu 
č. XXXXX v domě č.p. XXXXX v XXXXX ulici v Litoměřicích. Dluh byl vymáhán soudní 
cestou, právním zastoupením Města Litoměřice byla pověřena advokátní kancelář JUDr. 
Šumerové. 
Dne 2.1.2012 nabyl právní moci rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterým byl 
potvrzen rozsudek okresního soudu. Tímto již konečným rozhodnutím bylo cca po 6 letech 
soudních řízení žadateli uloženo zaplatit Městu Litoměřice žalovanou částku 20.542,-Kč 
s příslušenstvím a náklady řízení ve výši 52.588,-Kč a náklady odvolacího řízení ve výši 
14.198,-Kč (uhrazeno). 
S žadatelem byla dne 20.4.2012 uzavřena dohoda o splátkách na dlužnou částku a dne 
8.10.2012 dodatek k této dohodě, kterým byla snížena měsíční splátka z 2.500,-Kč na 
2.100,-Kč. 
Nyní žadatel žádá o prominutí celé částky nákladů soudního řízení. Město již tuto částku 
uhradilo advokátní kanceláři.  
Žadatel uvádí, že dluh pravidelně měsíčně splácí, kvůli povodním se ale jeho situace 
výrazně zhoršila, protože nemovitost, kterou obývá je hrubě poškozena. Škodu odhaduje na 
cca 200 tis. korun. Zatím mu nebyly od státu poskytnuty žádné finanční prostředky a 
nemovitost nebyla ani pojištěna neboť se jedná o starší dům. Ze starobního důchodu ve výši 
XXXXX splácí kromě dluhu (XXXXX,-Kč), exekuce (XXXXX,-Kč) a inkasa (XXXXX,-Kč) také 
nedoplatek  na vyúčtování elektřiny ve výši XXXXX,-Kč. Žadatel uvádí, že povodňová situace 
a s tím spojená vydání ohrozily jeho existenci, a proto by mu moc pomohlo prominutí 
nákladů soudního řízení. 
K tomu ÚSBH a právní oddělení uvádějí:  
Náklady soudního řízení narostly do uvedené výše jedině kvůli tomu, že celá kauza trvala 
šest let, neboť ve věci rozhodoval čtyřikrát okresní soud a čtyřikrát krajský soud. Pan XXXXX 
podával opětovně odvolání a sveřepě trval na svém stanovisku. V průběhu soudního řízení 
se dle sdělení advokátní kanceláře vyjadřoval na adresu Města útočným a neseriozním 
způsobem. S rozsudkem se nikdy vnitřně neztotožnil a stále je přesvědčen, že mu bylo 
ukřivděno. Před tímto soudním sporem vedl s Městem tři další soudní spory na totožné téma, 
o kterých rozhodoval i Nejvyšší soud, vždy v jeho neprospěch.       
 
Dopad do rozpočtu města: 

 
c)   nemá dopad do rozpočtu města. 
  
Návrh na usnesení:   
ZM neschvaluje prominutí nákladů soudního řízení ve výši 52.588,-Kč, pro J.Ch., bytem 
XXXXX. 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        



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

N  Á  V  R  H     D  O     Z M 
 

 

pro jednání ZM, dne:  19.9.2013 

zpracovatel: KSaT 

předkládá: Mgr. Karel Krejza 

  
Návrh: vydání obecně závazné vyhlášky č. 7/2013, kterou se zrušuje  obecně závazná vyhláška  

č. 11/2011 o místním poplatku ze vstupného 

  

Odůvodnění:  
 

Podle platné  obecně závazné vyhlášky č. 11/2011, o místním poplatku ze vstupného,  se místní poplatek  

vybírá ze vstupného na prodejní nebo reklamní akce. Dle čl. 7 této vyhlášky jsou od poplatku osvobozeni: 

a)      pořadatelé akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, 

b) město Litoměřice a příspěvkové organizace založené městem Litoměřice. 

 

Na základě této vyhlášky jsou od místního poplatku ze vstupného osvobozeny takřka všechny subjekty 

pořádající na území města  prodejní  nebo reklamní akce vyjma společnosti Zahrada Čech a.s, ve které má 

město Litoměřice 50% účast. Na základě těchto skutečností se jeví obecně závazná vyhláška o místním 

poplatku ze vstupného nadbytečná. 

 

 

Návrh na usnesení: 
 

ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 7/2013, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška  

č. 11/2011, o místním poplatku ze vstupného ze dne 4.8.2011 (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.7/2013 
kterou se  zrušuje obecně závazná vyhláška č.11/2011 o místním poplatku ze vstupného 

 

 

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 19.9.2013 usnesením č. 

………………….usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 

Čl. 1 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 11/2011, o místním poplatku ze vstupného ze dne 4.8.2011. 

 

 
Čl. 2 

Účinnost  
 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2014. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Mgr. Karel Krejza 

1. místostarosta 

Mgr. Ladislav Chlupáč 

starosta 

  

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:              2013 

 

Sejmuto z úřední desky dne:                  2013 

 

 

 

 



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:   19.9. 2013 
předkládá:      Ing. Andrea K řížová, vedoucí odboru ŠKSaPP  
   
Návrh:   
Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Základní umělecké školy Litoměřice, příspěvková organizace. 
 
 
Odůvodn ění:    
Ředitelka příspěvkové organizace Základní umělecké školy Litoměřice, Masarykova 46, Mgr. 
Dominika Valešková podala na odbor ŠKSaPP písemnou žádost týkající se možnosti pronajímat 
prostory školy za účelem konání seminářů, školení, workshopů aj. a zároveň o uvedení této změny do 
zřizovací listiny Základní umělecké školy Litoměřice.  ( viz příloha orig. zápisu ). 
Tato změna bude zapsána do Zřizovací listiny ze dne 25.4.2012 formou dodatku č. 1.  
 
Návrh na usnesení:     
ZM schvaluje  dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní umělecké  školy  
Litoměřice, Masarykova 46/621, 412 01 Litoměřice IČ: 46773410  ( dodatek viz příloha orig. zápisu ). 

 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:    
 





Dodatek č. 1 
ke zřizovací listině ze dne 25.4.2012 příspěvkové organizace Města Litoměřice 

Základní umělecká škola Litoměřice 
Masarykova 621/46,  412 01 Litoměřice,  IČO: 46773410 

 
 
vydaný v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, a ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb.,                        
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 
 
Tímto dodatkem ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní umělecká škola 
Litoměřice, Masarykova 621/46, na základě usnesení Zastupitelstva města Litoměřice                 
č. …/../2013 ze dne 19.9.2013 se doplňuje zřizovací listina takto: 
 

Článek I 
 
Tímto dodatkem se do zřizovací listiny vkládá nový Čl. 4 - Doplňková činnost, který zní 
takto: 
  

4.1 Zřizovatel povoluje provozování doplňkové činnosti navazující na hlavní účel      
organizace  vymezený v Čl. 3 tak, aby mohla lépe využívat všechny své hospodářské 
možnosti a odbornost svých zaměstnanců. Podmínkou provozování doplňkové činnosti je 
splnění těchto podmínek:  

       - doplňková činnost nesmí ovlivnit plnění hlavního účelu organizace, 
- doplňková činnost je v rámci hospodaření sledována odděleně, 
- doplňková činnost se realizuje podle platných předpisů a norem, 
- doplňková činnost nesmí být ztrátová.    

4.2  Organizace je oprávněna k následující doplňkové činnosti: 

        1. Pronájmy nebytových prostor včetně vnitřního vybavení. 
        2. Provozování reklamních zařízení v areálu školy. 

 
 
Dosavadní články zřizovací listiny 4 až 10 se přečíslují na články 5 až 11. 
 
Po přečíslování bude bod 7.1 Čl. 7 – Vymezení majetkových práv, znít takto: 
 

 
 Čl. 7 

Vymezení majetkových práv 
 
    

7.1 Majetek  uvedený v bodu  6.1 (dále jen svěřený majetek) je pro organizaci nedotknutelný, 
       nelze jím ručit, zcizit jej ani jej zatížit právy třetích osob. 

 

 
 
 



Článek II 
 

Ostatní ustanovení Zřizovací listiny ze dne  25.4.2012  zůstávají beze změny. 
Tento dodatek zřizovací listiny nabývá účinnosti dnem  1.10.2013.  
 
Tento dodatek zřizovací listiny je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž všechny mají platnost 
originálu. Jedno vyhotovení obdrží příspěvková organizace, dvě vyhotovení obdrží 
zřizovatel. 
 
V Litoměřicích dne  19.9. 2013 
 
 
 
 
        ………………………   
        Mgr. Ladislav Chlupáč 
                 starosta města Litoměřice 
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Návrhy k projednání v ZM dne  19.09.2013 

    Předkládá: OSMMa BH 

majetkové záležitosti: 
 
Záměry 
 
9. Prodej části pozemku parc.č. 3068/1 o výměře 6 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice, nutný 
odděl.geomet.plán 
Žadatel: M.H., Litoměřice 
 
Odůvodnění: Žadatel je vlastník sousední nemovitosti kavárny Park Café v Jiráskových sadech. Na 
doporučení ing. S., který je zpracovatelem projektu „Revitalizace Jiráskových sadů“  by se měla 
kavárna více otevřít nové úpravě parku. 
Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je Územní plán Litoměřice 
včetně změny (dále jen ÚPD), je pozemek parc. č. 3068/1 zařazen do ploch OV - Veřejná vybavenost. 
K záměru prodeje části uvedeného pozemku za účelem vybudování přístupového schodiště do 
stávající kavárny nemáme připomínek. Požadujeme však, aby samotný návrh schodiště byl 
konzultován a v konečné verzi odsouhlasen autorem projektu “Revitalizace Jiráskových sadů“. 

Stanovisko OŽP: K prodeji části pozemku parc.č. 3068/1 není námitek 
Projednáno v MK dne 2.09.2013 Hlasováním   pro:6  proti: 0  zdržel se :0 
MK doporučuje 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 3068/1 o výměře cca 6 m2 (ost.plocha) v k.ú. 
Litoměřice, nutný odděl.geomet.plán,  formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
 

 
 

 
10. Prodej pozemku parc.č. 1445 o výměře 49 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice 
Žadatel: V.M. a M.M., Litoměřice 
 
Odůvodnění: Kontrolou bylo zjištěno, že pozemek (zahradu) užívají bez právního důvodu. Na základě 
oznámení mají zájem o odkoupení 
Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je Územní plán Litoměřice 
včetně změny (dále jen ÚPD), je pozemek parc. č. 1445 zařazen do ploch SC.1 - Smíšené využití 
centra města I (s omezenou dopravní dostupností). Uvedený pozemek slouží v současné době jako 
zahrada. Vzhledem k logické návaznosti na stávající zahradu u objektu v ul. Zahradnická a vzhledem 



 2

k tomu, že Město Litoměřice nepředpokládá realizaci záměrů na tomto pozemku, lze konstatovat, že 
k případnému prodeji nemáme připomínek. 

Projednáno v MK dne 2.09.2013  Hlasováním  pro:6  proti: 0  zdržel se :0 
MK doporučuje 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 1445 o výměře 49 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice 
 
 

 
 
11. Prodej části pozemku parc.č. 246/1 (ost.plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice, nutný 
odděl.geomet.plán 
Žadatel: spoluvlastníci sousední nemovitosti ( Č.P., Č.V. a G.Z.,Litoměřice) 
 
Odůvodnění: Žadatelé jsou vlastníci sousedních nemovitostí č.p. 201 a parc.č. 271 ( jiná stavba), pod 
požadovaným pozemkem jsou částečně sklepy ve vlastnictví žadatelů 
Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je Územní plán Litoměřice 
včetně změny (dále jen ÚPD), je pozemek zařazen do ploch SC.1 – Smíšené využití centra města (s 
omezenou dopravní dostupností). V rámci této plochy se pak jedná o veřejné prostranství s tím, že je 
vhodné udržet celistvost tohoto prostranství – nedoporučují prodej    
Projednáno v MK dne 2.09.2013  Hlasováním   pro:6  proti: 0  zdržel se :0 
MK nedoporučuje 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 246/1 (ost.plocha-komunikace)v k.ú. 
Litoměřicích, nutný odděl.geomet.plán.  
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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 
Žadatel: Krajský úřad, IČ: 70892156, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem 
 
Odůvodnění: V rámci přístavby tělocvičny u ZŠ speciální a praktické v ul. Šaldova  dle zhotoveného 
odděl.geomet.plánu č. 4127-154/13 a 4024-52/13 bylo zjištěno posunutí stavby. 
Stanovisko OÚRM: S dořešením majetkoprávního vztahu k pozemkům nemají námitek 
Stanovisko OSMM: V rámci věše uvedené akce byla uzavřena dohoda o pronájmu  nebytového 
prostoru (tělocvičny) pro příspěvkovou organizaci MŠ v Litoměřicích – odloučené pracoviště 
Masarykova 30. 
Projednáno v MK dne 2.09.2013  Hlasováním   pro:6  proti: 0  zdržel se :0 
MK doporučuje bezúplatný převod 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje záměr bezúplatného převodu  pozemků parc.č. 1206/12 o výměře 31 m2, p.č. 
1206/13 o výměře 5 m2  a 1206/14 o výměře 3 m2 v k.ú. Litoměřice 
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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 
Žadatel: Ústecký kraj,Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem 
 
Odůvodnění: Při kolaudačním souhlasu stavby ( povolení účelu užívání) ČS PHM EuroOil Litoměřice a 
zhotovení odděl.geomet.plánu č. 3929-43/2012 je nutné majetkoprávní dořešení výše uvedených 
pozemků, které slouží jako vjezd a výjezd k čerpací stanici a jsou součástí komunikace č. II/261, která 
je ve vlastnictví  Ústeckého kraje, příspěvková organizace Správa a údržba silnic  
Stanovisko OSMM: Dohodnutá kupní cena je 1.250,-Kč 
Projednáno v MK dne 2.09.2013  Hlasováním   pro:6  proti: 0  zdržel se :0 
MK doporučuje 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků 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 
 
 
 

 
 
 
14. Podání žádosti o  bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice na město ČR Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových 
Žadatel: OSMM 
 
Odůvodnění: Jedná se o pozemky  které slouží jako veřejné prostranství kolem panelového domu čp. 
2004 U Katovny. Dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, údržbu a správu pozemku 
provádí obec. Převody pozemků pod komunikacemi a veřejná prostranství jsou dle zákona  č. 
219/2000 Sb., o majetku ČR, prováděny  do vlastnictví obce bezúplatně. 
 

Parcelní 
číslo Název druhu pozemku 

Číslo 
LV 
parcely 

Výměra  Lokalita 

1240/36 ost.plocha 60000 72 ul. U Katovny 
1240/37 ost.plocha 60000 4 ul. U Katovny   
1240/38 ost.plocha 60000 26 ul. U Katovny   
 
Stanovisko OÚRM : Souhlasí s převodem 
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Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků par.č. 1240/36, 1240/37 a 1240/38 

(ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice, na ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha. 
 

 
 
 
Prodeje: 
 
 
15. Prodej pozemku parc.č. 1755/9 (zast.plocha) o výměře  8 m2 v k.ú. Litoměřice  
Žadatel: Z.L., Litoměřice 
 
Odůvodnění: V 1/2013 město odprodalo žadateli sousední nemovitost – jiná stavba (parc.č. 1755/4) 
v ul. Stránského za cenu dle znal.posudku. V současné době probíhá rekonstrukce, z důvodu 
výstavby nových sloupků pro usazení traverz k podchycení stávajícího stropu, žadatel žádá o 
odkoupení pozemku, 30 cm po celé délce objektu ( jedná se o cca 8 m2) z důvodu bezpečnosti při 
bourání stávající zdi.   
Stanovisko OÚRM: K odprodeji části pozemku parc.č. 1755/2 v k.ú. Litoměřice představující pruh 
široký 0,3 m podél celé severozápadní hranice pozemku není z hlediska záměrů rozvoje města ani s 
ohledem na koncepci platné ÚPD připomínek. Požadovaná část pozemku se nachází v ploše 
smíšeného využití území městského typu. 
Stanovisko OSMM: Znalecký posudek ze dne 17.02.2012  stav.pozemek.1.051,- Kč/m2 
 
Hlasováním:   pro:5  proti:0  zdržel se :0 
MK doporučuje 
 
Záměr prodeje projednán a schválen  na ZM 1.08.2013 pod bodem 160/5/13 
Zveřejněno na úřední desce: od 3.09.2013 do 18.09.2013  není připomínek ani námitek 
Cena stanovená smluvní ze znal.posudku č. 10/289/12   8.408,- Kč 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 1755/9 (zast.plocha) o výměře 8 m2 v k.ú. Litoměřice  
za cenu smluvní ve výši 8.408.-Kč Z.L., Litoměřice.  
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16. Nákup pozemku parc.č. 2490/34 o výměře 92 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice 
Žadatel: M.D., Roudnice nad Labem 
 
Odůvodnění: Dořešení majetkoprávního vztahu. Kontrolou z výpisu z KN žadatelka zjistila, že má ve 
vlastnictví pozemek pod chodníkem, který je v majetku obce. Tento pozemek získala na základě 
dědického řízení v roce 1979. V této lokalitě nevlastní žádné jiné pozemky. 
Stanovisko OÚRM: Pozemek je uvedený v platné územně plánovací dokumentaci  vedený jako plocha 
DI – dopravní infrastruktura, pozemek je využíván jako chodník, což je v souladu stanoveným 
regulativem 
Cena pozemku smluvní: Je předjednaná ze 250,-Kč/m2  s tím, že město ponese veškeré náklady 
spojené s převodem pozemku  
 
Hlasováním:   pro:6  proti: 0  zdržel se :0 
MK doporučuje nákup za cenu smluvní tj. 250,-Kč/m2 

 

Záměr prodeje projednán a schválen  na ZM 1.08.2013 pod bodem 159/5/13 
Zveřejněno na úřední desce: od 3.09.2013 do 18.09.2013  není připomínek ani námitek 
Cena stanovená smluvní                23.000,- Kč 
 
Dopad na rozpočet 2013 : uvedeno v ÚZ 4202/4000  
 
Návrh na usnesení: 
 

ZM schvaluje nákup pozemku parc.č. 2490/34 o výměře 92 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice za 
cenu smluvní ve výši 23.000,-Kč od M.D., Roudnice nad Labem s tím, že město uhradí veškeré 
náklady s touto smlouvou spojené 
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17. Nákup pozemku parc.č. 3864/80 o výměře 28 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice 
Žadatel: J.D. a M.D., Litoměřice 
 
Odůvodnění: Dořešení majetkoprávního vztahu. Na základě požadavku OÚRM jsme požádali 
vlastníky pozemku o možnost odkoupení části pozemku z důvodu výstavby chodníku. Jedná se o ul. 
Macharova cesta 
Stanovisko OÚRM: Je připravená projektová dokumentace na výstavbu chodníku 
Stanovisko OSMM: Cena pozemku je předjednaná ze 300,-Kč/m2  s tím, že město ponese veškeré 
náklady spojené s převodem pozemku  
Projednáno v MK : doporučuje 
 
Dopad na rozpočet 2013 : uvedeno v ÚZ 4202/4000  
 
Návrh na usnesení: 
 

ZM schvaluje nákup pozemku parc.č. 3864/80 o výměře 28 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice za 
cenu smluvní ve výši 8.400,-Kč od J.a M.D., Litoměřice s tím, že město uhradí veškeré náklady 
s touto smlouvou spojené 
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18. Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 2125/13 od ČR ÚZSVM,  Praha 
Žadatel: OSMM 
 
Odůvodnění: Jedná se o pozemky veřejná zeleň, komunikace a pod chodníky v (ul. Dlouhá ,ul. 
Pobřežní, ul. Daliborova  a ul. J.z Poděbrad) . Dle zákona  o pozemních komunikacích č. 13/1997Sb., 
údržbu a správu provádí obec. Převody pozemků pod komunikacemi a veřejné prostranství  jsou dle 
zákona  č. 219/2000 Sb., o majetku ČR, převáděny na obce bezúplatně. 
Stanovisko OÚRM : Souhlasí s převodem 
 

Parcelní 
číslo Název druhu pozemku 

Číslo 
LV 
parcely 

Výměra  Lokalita 

858/2 ost.plocha 60000 130 ul. Daliborova 
858/6 ost.plocha 60000 24 ul. Daliborova   
2987/6 ost.plocha 60000 30 ul. J.z Poděbrad u hotelu   
2680/2 ost.plocha-komunikace 60000 2247 ul. Pobřežní   
2718/2 ost.plocha-komunikace 60000 2973 ul. Dlouhá   
2718/6 ost.plocha-komunikace 60000 152 ul. Dlouhá   
Záměr převodu projednán a schválen na ZM 28.12.2006, 2.12.2006,10.12.2009 a 23.08.2012  
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemků parc.č. 858/2,858/6, 2680/2, 2718/2, 
2718/6 a 2987/6 v k.ú. Litoměřice, č.j. 2125/2013 od ČR ÚZSVM, Praha (viz. příloha) 
 

 

 
 
19. Bezúplatný převod pozemku  v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 4388/13 od ČR ÚZSVM, Praha 
Žadatel: OSMM 
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Odůvodnění: Jedná se o pozemek pod chodníkem v ul. Bojská . Dle zákona  o pozemních 
komunikacích č. 13/1997Sb., údržbu a správu provádí obec. Převody pozemků pod komunikacemi a 
veřejné prostranství  jsou dle zákona  č. 219/2000 Sb., o majetku ČR, převáděny na obce bezúplatně. 
Stanovisko OÚRM : Souhlasí s převodem 
 

Parcelní 
číslo Název druhu pozemku 

Číslo 
LV 
parcely 

Výměra  Lokalita 

2453/7 ost.plocha 60000 26 ul. Bojská 
 
Záměr převodu projednán a schválen na ZM 4.02.2008  
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 2453/7 v k.ú. Litoměřice, č.j. 
4388/2013 od ČR ÚZSVM, Praha (viz. příloha) 
 

 
20. Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 4833/2013 od ČR ÚZSVM,  
Praha 
Žadatel: OSMM 
 
Odůvodnění: Jedná se o pozemky veřejné prostranství a chodníky u LUNY . Dle zákona  o pozemních 
komunikacích č. 13/1997Sb., údržbu a správu provádí obec. Převody pozemků pod komunikacemi a 
veřejné prostranství  jsou dle zákona  č. 219/2000 Sb., o majetku ČR, převáděny na obce bezúplatně. 
 
Stanovisko OÚRM : Souhlasí s převodem 
 

Parcelní 
číslo Název druhu pozemku 

Číslo 
LV 
parcely 

Výměra  Lokalita 

2560/7 ost.plocha-komunikace 60000 203 ul. Stránského 
2560/8 ost.plocha-komunikace 60000 86 ul. Stránského 
Záměr převodu projednán a schválen na ZM 15.11.2012 
 
ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemků parc.č. 2560/7 a 2560/8 v k.ú. 
Litoměřice, č.j. 4833/2013 od ČR ÚZSVM, Praha (viz. příloha) 
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21. Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 4838/2013 od ČR ÚZSVM,  
Praha 
Žadatel: OSMM 
 
Odůvodnění: Jedná se o pozemky veřejné prostranství a komunikace v ul. Zelenkova. Dle zákona  o 
pozemních komunikacích č. 13/1997Sb., údržbu a správu provádí obec. Převody pozemků pod 
komunikacemi a veřejné prostranství  jsou dle zákona  č. 219/2000 Sb., o majetku ČR, převáděny na 
obce bezúplatně. 
Stanovisko OÚRM : Souhlasí s převodem 
 

Parcelní 
číslo Název druhu pozemku 

Číslo 
LV 
parcely 

Výměra  Lokalita 

3868/1 ost.plocha 60000 277 ul. Zelenkova 
3870/8 ost.plocha-komunikace 60000 65 ul. Zelenkova 
 
Záměr převodu projednán a schválen na ZM 19.04.2012 
 
ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemků parc.č. 3868/1 a 3870/8 v k.ú. 
Litoměřice, č.j. 4838/2013 od ČR ÚZSVM,  Praha (viz. příloha) 
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22. Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 4464/2013 od ČR ÚZSVM,  
Praha 
Žadatel: OSMM 
 
Odůvodnění: Jedná se o pozemky - komunikace v ul. Michalovická. Dle zákona  o pozemních 
komunikacích č. 13/1997Sb., údržbu a správu provádí obec. Převody pozemků pod komunikacemi a 
veřejné prostranství  jsou dle zákona  č. 219/2000 Sb., o majetku ČR, převáděny na obce bezúplatně. 
Stanovisko OÚRM : Souhlasí s převodem 
 

Parcelní 
číslo Název druhu pozemku 

Číslo 
LV 
parcely 

Výměra  Lokalita 

1608/7 ost.plocha-komunikace  60000 15 ul. Michalovická 
1608/8 ost.plocha-komunikace 60000 12 ul. Michalovická 
 
Záměr převodu projednán a schválen na ZM 4.10.2012 
 
ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemků parc.č. 1608/7 a 1608/8 v k.ú. 
Litoměřice, č.j. 4464/2013 od ČR ÚZSVM,  Praha (viz. příloha) 
 
 

 
 
  
2233..  ZZřříízzeenníí  vvěěccnnééhhoo  bbřřeemmeennee  ––  uummííssttěěnníí,,  pprroovvoozzoovváánníí  úúddrržžbbyy  aa  oopprraavv  eelleekkttrriizzaaččnníí  ddiissttrriibbuuččnníí  
ssoouussttaavvyy  kk  ččáásstteemm    ppoozzeemmkkůů  ppaarrcc..čč..  33000022//11  aa  33000033//11  vv  kk..úú..LLiittoomměěřřiiccee  
Žadatel:  ČEZ Distribuce, a.s.,  Děčín 
 
Odůvodnění: V rámci stavební akce „Litoměřice, Topolčianská- NN, přip. 3gar.“ č. IV-12-4003295 byla 
žadatelem vybudována nová elektrizační distribuční soustava. 
Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č. 
9810000117 dne 21.5.07. Objednavatelem geom. plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky za vklad 
smlouvy do KN  hradí žadatel.  
 

Parcelní 
číslo 

Název druhu 
pozemku Způsob využití Výměra Druh zařízení 

(přípojka) 

Délka 
vedení 

bm 

náhrada 
za bm / 

Kč 
DPH 21% výpočet      (bez 

DPH) 

3002/1 ostatní plocha ostat.komunikace 3081 NN 115,94 96,00 2 337,35 11 130,24 

3003/1 ostatní plocha zeleň 3046 NN 0,14 64,00 1,88 8,96 

3003/1 ostatní plocha zeleň 3046 přípojková skříň 1 500,00 105,00 500,00 

cena celkem bez DPH   117,08   2 444,23 Kč 11 639,20 Kč 
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cena celkem s DPH         14 083,43 Kč 

Cena za BM je určena dle platných zásad, schválených  Zastup. města  Litoměřice dne 23.6.2005 pod  č. jed. I/20 

Celé platné znění „Zásad o zřizování věcných břemen, omezujících vlastnické právo Města Litoměřice k věcem nemovitým“, je 
uveřejněno na internetových stránkách Města Litoměřic; internetová adresa:  http://radnice.litomerice.cz/dokument-568549.html 

Návrh na usnesení 

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační 
distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 3002/1 a 3003/1 v k.ú.Litoměřice    dle GP 3419-
4/2008 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuci, a.s.,  Děčín, za jednorázovou úhradu ve 
smluvní výši 11.639,-Kč + 21% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN. 

 
 
 
 
Doplnění programu : 
 
  
24. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2469/18 v k.ú. Litoměřice od ČR Státního pozemkového 
úřadu,  Praha 
Žadatel: OSMM 
 
Odůvodnění: Jedná se o stavební pozemek  v ul. Plešivecká  
Dle schváleného územního plánu se jedná o pozemek pro výstavbu RD 
Záměr podání aktualizované žádosti o bezúplatný převod pozemků byl schválen v ZM dne 16.09.2010 
Stanovisko OÚRM : Souhlasí s převodem 
 

Parcelní 
číslo Název druhu pozemku 

Číslo 
LV 
parcely 

Výměra  Lokalita 

2469/18 zahrada  10002 3613 ul. Plešivecká 
 

Návrh na usnesení 

 
ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 2469/18 v k.ú. Litoměřice, č.j.  
1009991338  od ČR Státního pozemkového úřadu, Praha  (viz. příloha) 
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25. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice a Pokratice od ČR Státního pozemkového 
úřadu,  Praha 
Žadatel: OSMM 
 
Odůvodnění: Jedná se o pozemky - veřejné prostranství  a zeleň  u Pokratického potoka  
Dle schváleného územního plánu se jedná o pozemky X13 VPS park Masarykova a X12 VPS park 
Pokratice 
Záměr podání aktualizované žádosti o bezúplatný převod pozemků byl schválen v ZM dne 16.09.2010 
Stanovisko OÚRM : Souhlasí s převodem 
 

Parcelní 
číslo Název druhu pozemku 

Číslo 
LV 
parcely 

Výměra  Lokalita 

2004/1 zahrada 10002 1107 k.ú. Litoměřice 
2010 zahrada 10002 403 k.ú. Litoměřice 
2014/1 trvalý travní porost 10002 83 k.ú. Litoměřice 
2015 zahrada 10002 280 k.ú. Litoměřice 
407/2 zahrada  10002 34 k.ú. Pokratice 
 

Návrh na usnesení 

 
ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemků parc.č. 2004/1, 2010, 2014/1, 2015 

v k.ú. Litoměřice a 407/2 v k.ú. Pokratice, č.j.  1008991338  od ČR Státního pozemkového úřadu,  
Praha  (viz. příloha) 
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