
POZVÁNKA 
na 3. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 25.4. 2013 od 16:00 hod.  

v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích, se sídlem Mírové nám.15/7 
 

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 16.4. 2013  
2. Změna statutu sociálního fondu  
3. Sejmutí předkupního práva pro Město Litoměřice u pozemku parc. č. 4044, 4045, 4046/1 v k. ú. 

Litoměřice  
4. Schválení finanční spoluúčasti města při realizaci vyvolaných úprav okružní křižovatky na 

Vojtěšském náměstí z důvodu plánované uzavírky silnice č. I/15 – Tyršova mostu – v roce 2014  
5. Výměna oken u PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež Srdíčko 
6. Navýšení dotací pro Farní charitu Litoměřice a občanské sdružení Klika 1  
7. Půjčka Občanskému sdružení přátel dětských písní a kreslených pohádek na předfinancování 

projektu   
8. Dotace na podporu činnosti sportovních oddílů  
9. Schválení příspěvků z Programu regenerace MPR na rok 2013   
10. Schválení dohody o splátkách 
11. Schválení návrhu na doplnění nového člena dozorčí rady 1. Geotermální Litoměřice, a.s  

Majetkové záležitosti 
Záměry: 

12. Prodej části pozemku parc.č. 4905/3 (orná půda) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geomet. plán) 
13. Směnu pozemků vč. staveb parc.č. 4806/1, 4806/3, 4806/4, 4768/31, 4768/32, 4794/20 4795/1, 

4795/2, 4796/12, 4797/4 a část pozemku 4795/3 (majetek LV 6948, 7410) nutný odděl.geomet.plán 
za pozemky v majetku obce 2231/1 a 2526 vše v k.ú. Litoměřice a s finančním doplatkem ve 
prospěch žadatele 

14. Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků dle přiloženého seznamu v k.ú. Litoměřice na ČR 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

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

Prodeje: 
16. Prodej zastavěného pozemku parc.č. 498/8 o výměře 21 m2 v k.ú. Litoměřice  
17. Prodej zastavěného pozemku parc.č. 5414/8 o výměře 16 m2 v k.ú. Litoměřice 
18. Prodej zastavěného pozemku parc.č. 5417/11 o výměře 22 m2 v k.ú. Litoměřice 
19. Prodej pozemku parc.č. 2693/9 o výměře 7 m2 a 2693/10 o výměře 6 m2 v k.ú. Litoměřice  
20. Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 1167/2013 od ČR ÚZSVM, Rašínovo 

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

nábřeží 390, Praha 
22. Prodej nemovitostí (stavba-garáž + pozemek) parc.č. 871/6 – 871/11,13 v k.ú. Litoměřice dle 

schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města  
23. Prodej obsazeného bytu třetí osobě č. 13, Tylova 1035/8, Litoměřice 
24. Prodej bytových jednotek v ul. U Katovny 2004/6 a A.Muchy 425/11 v k.ú. Litoměřice  
25. Zrušení usnesení ZM ze dne 14.3.2013 č. 73/2/2013 (Zřízení věcného práva – umístění, 

provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 44, 68/12 
a 84/1 v k.ú.Pokratice)  

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

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

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

29. Zřízení zástavního práva k nemovitosti čp. 2261 v k.ú. Litoměřice (Pohoda) 
 
 
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 : 25. 4. 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 16. 4. 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 16.4.2013 od 16:00 v zasedací místnosti Mírové náměstí Litoměřice 

Přítomni: 

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

Omluveni: 

• ing. Jaroslav Marek 

 

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

Zapisovatel: ing. Iveta Zalabáková 

Program: 

1. Návrhy na rozpočtová opatření 
2. Různé 
 

 

Konec jednání:17:00 

Termín příštího jednání: 22.5. 2013  

Zapsal(a): ing. Iveta Zalabáková 
 



Hosté:  
Ing. Chovanec, Ing. Křížová, Ing. Bc. Jurková, p. Pech, p. Králik 
 
Ad 1. Návrhy na rozpo čtová opat ření: 
 
Dotace 2013 – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje bez připomínek. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)  
 
Ekonomický odbor – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje bez připomínek. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Správní odbor – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje bez připomínek. 
(pro: 5 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: 5 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Odbor správy majetku m ěsta, bytového a lesního hosp. – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje bez připomínek. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Odbor sociálních v ěcí a zdravotnictví  – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje bez připomínek. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Odbor územního rozvoje – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje bez připomínek. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Odbor dopravy a siln. hospodá řství – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje bez připomínek. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Městská policie – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje bez připomínek. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Oddělení projekt ů a strategií – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje bez připomínek. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
cekem navržená rozpo čtová opat ření – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
 
Ad 2. Různé 
V rámci trvalých úsporných opat ření nadále platí:  
- při projednávání záležitostí v RM, ze kterých vyplývají další finanční nároky, které nejsou kryty v rámci 
schváleného rozpočtu města, je nutno finanční krytí nejprve předjednat ve FV 
- před předložením těchto návrhů do RM je nutno písemně informovat vedoucí ekonomického odboru o výši 
předpokládaného finančního nároku nekrytého schváleným rozpočtem a způsobu jeho financování – tj. 
zasláním materiálu předkládaného do RM s uvedením těchto informací 
- nutná snaha o maximální úspory v rámci schváleného rozpočtu 
- u nutných nových akcí hledat přednostně zdroje v již schváleném rozpočtu, případně ve svých fondech 
(platí pro PO) 
- v 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 3/2013:  

- oproti  3/2012 navýšení o 8,4 mil. Kč (vývoj u jednotlivých daní – viz příloha) 
- další vývoj daňových příjmů bude nadále průběžně sledován 

 
  
   
 Přílohy: 

• Návrhy rozpočtových opatření  
• Stanovisko ŘSD k akci okružní křižovatka na Vojtěšském náměstí 
• Daňové příjmy k 3/2013 
 
 
 
 

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

13234/2000 MPSV ČR - účel. dot. - aktivní politika zaměstnanosti 0 36 36 0 36 36 MPSV - účel. dot. - aktivní politika zaměstnanosti 13234/2000

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

1805/1000 projekt MISTRÁL   1 294 -1 294 0 1 294 -1 294 0 projekt MISTRÁL   1805/1000

14013/9100 MV ČR - účel. dot. projekt MISTRÁL   0 1 294 1 294 0 1 294 1 294 MV ČR - účel. dot. projekt MISTRÁL   14013/9100

13233/6300 MPSV ČR-účel.dot.-podpora rozvoje procesů KPSS v Ltm.-ESF 0 510 510 0 510 510 MPSV ČR-účel.dot.-podpora rozvoje procesů KPSS v Ltm.-ESF 13233/6300

13233/6300 MPSV ČR-účel.dot.-podpora rozvoje procesů KPSS v Ltm.-SR 0 90 90 0 90 90 MPSV ČR-účel.dot.-podpora rozvoje procesů KPSS v Ltm.-SR 13233/6300

13233/6300 MPSV ČR - "Inovace procesů KPSS v Litoměřicích" 0 73 73 1 544 73 1 617 rozpočtová rezerva 13233/6300

98216/6300 4 340 -4 340 0 4 340 -4 340 0 98216/6300

13011/6300 0 2 880 2 880 0 2 880 2 880 13011/6300

3805/3401 KÚÚK - účel. dot. na zajištění reg. funk. knihoven 0 1 540 1 540 0 1 540 1 540 KÚÚK - účel. dot. na zajištění reg. funk. knihoven 3805/3401

5 634 2 194 7 828 7 178 2 194 9 372 C e l k e m C e l k e m 

KÚÚK - účel. dot. lékařská pohotovostní služba

VPS           - neinv. transfer - sociálně právní ochrana dětí 

MPSV ČR  - neinv. transfer - sociálně právní ochrana dětí 

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 

ÚZ/ORG N á z e v

VPS           - neinv. transfer - sociálně právní ochrana dětí 

MPSV ČR - neinv. transfer  - sociálně právní ochrana dětí 

KÚÚK - účel. dot. lékařská pohotovostní služba

ÚZ/ORGN á z e v



pro jednání ve finančním výboru, dne: 16.4.2013

předkládá odbor: ekonomický

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1. 1801/1000 daň z příjmů FO ze závislé činnosti 46 540 1 460 48 000

1801/1000 daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti 7 000 1 000 8 000

1801/1000 daň z příjmů FO kapitálových výnosů 4 900 600 5 500

1801/1000 daň z příjmů PO 45 000 1 000 46 000

1801/1000 daň z přidané hodnoty 91 460 5 740 97 200

1801/1000 daň z nemovitostí 20 100 200 20 300

2. 1802/1000 popl. za provozování VHP 0 144 144

3. 1008/1000 RRRS Severozápad - účel. dot. Svatostánek

českého vinařství - prominutí penále

4. 1805/1000 zdroje z minulých let 35 411 -10 976 24 435

C e l k e m 250 411 -315 250 096

původní změna nový

5. 1008/1000 RRRS Severozápad - účel. dot. Litoměřice známé

před i za svými hradbami - prominutí penále

C e l k e m 420 -315 105

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje :

1., 4. Navrhujeme navýšit výběr daní dle odhadu do konce roku 2013 o 10 mil. Kč, které použijeme na snížení

zapojených finančních zdrojů z minulých let v rozpočtu. 

2., 4. Změnou zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích ze dne 1.6.2010 provedenou zákonem

č.183/2010 Sb., se rozšířila povinnost provozovatele platit místní poplatek nově i z jiných

technických zařízení. Společnost SYNOT TIP a.s. se k tomuto poplatku ohlásila s výhradou

a poplatek za období od 1.9.2010 -31.12.2010 a 1.1.2011-31.12.2011 uhradila  dne 4.3.2013 

částkou 143.615,-Kč. Finanční prostředky převádíme jako RO zdroje min. let.

3., 4. Na základě kontroly RRRS SZ při čerpání účel. dotace investiční akce Svatostánek českého vinařství  

byl městu dle rozhodnutí nařízen odvod za porušení rozp. kázně ve výši 894 064 Kč + vyměřené penále

tj. 516 769 Kč. Obě platby byly zaplaceny v r. 2012. 

Dle podané žádosti práv. odd. o prominutí penále bylo městu na základě rozhodnutí RRRS SZ prominuto 

penále ve výši zaplaceného. Příjem finančních prostředků použijeme na snížení zdrojů z min. let.  

5., 4. Na základě kontroly RRRS SZ při čerpání účel. dotace neinv. akce Litoměřice známé před i za svými hradbami  

bylo městu dle rozhodnutí nařízen odvod za porušení rozp. kázně ve výši 420 408 Kč + vyměřené penále

tj. 420 408 Kč. Obě platby byly zaplaceny v  3/2013. 

Dle podané žádosti o prominutí  bylo městu na základě rozhodnutí RRRS SZ prominuto 75 % zaplaceného

základu, tj. 315 306 Kč. Příjem finančních prostředků použijeme na snížení zapojení zdrojů z min. let.

Datum, podpis projednání s vedením města:   
(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     9.4.2013 Mgr. Karel Krejza

Datum, podpis navrhovatele:                   9.4.2013 Ing. Iveta Zalabáková

2. Tabulka V ý d a j e

420 -315 105

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

1. Tabulka P ř í j m y 

Rozpočet (v tis. Kč)

ÚZ/ORG N á z e v

0 517 517



pro jednání ve finančním výboru, dne: 16.4.2013

předkládá odbor:

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

původní změna nový

2023/2000 semináře, školení, kurzy 621 74 695

strava, ubyt., parkovné, cestovné 230 76 306

1002/1000 rozpočtová rezerva 1 617 -150 1 467

2 468 0 2 468

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:

Výdaje:

1.

Datum, podpis projednání s vedením města: 8.4.2013 Ing. Karel Chovanec

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   9.4.2013 Ing. Jaroslav Lachman

Ve smyslu § 21 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků je úředník povinen

prokázat zvláštní odbornou způsobilost (ZOZ) k výkonu správních činností stanovených prováděcím právním

předpisem do 18ti měsíců od vzniku pracovního poměru k územnímu samosprávnému celku nebo ode dne, kdy

začal vykonávat činnost, pro jejíž výkon je prokázání zvláštní odborné způsobilosti předpokladem. V současné

době zaměstnáváme celkem 5 úřednic, které tuto ZOZ nemají, přičemž bylo plánováno, že se k jejímu složení

přihlásí v příštím roce. Aktuálně však Vláda ČR svým usnesením č. 37 ze dne 16.1.2013 rozhodla o zrušení

Institutu pro veřejnou správu Praha, státní příspěvkové organizace, k 31.12.2013. 

Podle sdělení Institutu dojde k utlumení pedagogické činnosti Institutu ke dni 30.6.2013. Vzdělávání úředníků,

vč. ZOZ, by mělo přejít na vysoké školy. Konkrétní informace, kdy, kdo a za jakých podmínek bude toto

vzdělávání zabezpečovat, v tuto chvíli nejsou dostupné. Pokud by našich 5 úřednic včas nesložilo potřebnou

zkoušku, nemohou plnohodnotně vykonávat svoji odbornou činnost. Týká se OSVaZ (2), OŽP (1) a SÚ (2).

Současně nelze vyloučit, že změna v poskytování vzdělávání bude znamenat i nárůst ceny za vzdělávání. Z

těchto důvodů žádám o navýšení finančních prostředků u rozpočtu vzdělávání a cestovních náhrad, abychom

mohli vzdělávání a zkoušky realizovat ještě v roce 2013.

C e l k e m 

V ý d a j e

Rozpočet (v tis. Kč)

ÚZ/ORG N á z e v

2. Tabulka

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

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

správní

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



pro jednání ve finančním výboru, dne: 16.4.2013

předkládá odbor: školství, kultury, sportu a PP

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1. 1805/1000 zdroje z minulých let 24 435 1 100 25 535

C e l k e m 24 435 1 100 25 535

původní změna nový

2. 3241/3200 přímá dotace sportovním oddílům na činnost 1 476 1 100 2 576

3. 3401/3400 OS přátel dětských písní a kreslených pohádek 

půjčka na předfinan. projektu SZIF

4. 3401/3400 Litoměřické svátky hudby 0 20 20

5. 3404/3400 MPR 550 -20 530

6. 1002/1000 rozpočtová rezerva 1 467 -350 1 117

C e l k e m 3 493 1 100 4 593

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Výdaje :

1.-2. Žádáme o navýšení dotace sportovní odd. na činnost ve výši 1 100 tis. Kč.

Jmenovité rozdělení prostředků je nutné projednat na odborné komisi.

Finanční prostředky požadujeme ze zdrojů minulých let. 

3.,6. Občanské sdružení přátel dětských písní a kreslených pohádek uspělo s projektem " Hudba a kultura

v Českém středohoří"  v rámci žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova. Celkový rozpočet projektu činí 

390 tis. Kč. Přiznaná dotace je ve výši 350 tis. Kč. Projekt je zaměřen na podporu zkvalitnění techn. zázemí

v kulturní činnosti (představení) zaměřené pro litoměřické zákl. školy, mateřské školy a nemocné děti 

v ltm. nemocnici. OS požádalo RM o poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 350 tis. Kč na dobu 6 měsíců  

od podpisu sml. z rozp. rezervy města.   

4.-5. Požadujeme na žádost občanského sdružení finanční prostředky na zajištění akce 1. roč. Litoměřických

svátku hudby, s tím že žádost bude projednána v RM dne 2.5.2013 a prostředky uvolněný z položky MPR 

ve výši 20 tis. Kč.

Datum, podpis projednání s vedením města:   
(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     9.4.2013 Mgr. Ladislav Chlupáč

Datum, podpis navrhovatele:                   9.4.2013 Ing. Andrea Křížová

ÚZ/ORG N á z e v

Žádost OS bude předložena k projednání v RM dne 16.4.2013

0 350 350

Rozpočet (v tis. Kč)

2. Tabulka

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

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

1. Tabulka P ř í j m y 

Rozpočet (v tis. Kč)

ÚZ/ORG N á z e v

V ý d a j e



pro jednání ve finančním výboru, dne: 16.4.2013

předkládá odbor: správy majetku města, OLH

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

C e l k e m 

původní změna nový

1. 4401/4400 všeobecný materiál 310 -138 172

2. 4401/4400 koupě ojetého vozidla - r. v. 2011 0 138 138

C e l k e m 310 0 310

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Výdaje :

1.-2. V roce 2004 lesnímu hospodářství, které v té době spadalo pod odbor životního prostředí, byl zakoupen ojetý 

automobil značky NISSAN Terenno II. r. v. 1997. Po 16 letech užívání se stále více objevují opravy, které se 

jsou finančně náročné a s ohledem na stáří vozidla se nevyplácejí. V návrhu rozpočtu OLH pro r. 2013 koupě 

vozidla na leasing nebyla FV schválena. Bylo však ústně přislíbeno, že pokud se naskytne výhodná koupě 

i ojetého vozidla a finanční prostředky OLH na koupi najde ve svém rozpočtu, FV tuto alternativu podpoří.  

OLH má možnost pořídit vozidlo LADA 4x4 NIVA, r. v. 2011 za 138 tis. Kč s tím, že uvolní finanční prostředky 

z položky všeobecný materiál (rozp. ND na NISSAN Terenno cca 100 tis. Kč)

Datum, podpis projednání s vedením města:   
(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     9.4.2013 Mgr. Karel Krejza

Datum, podpis navrhovatele:                   9.4.2013 Mgr. Václav Härting

2. Tabulka V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

Rozpočet (v tis. Kč)

ÚZ/ORG N á z e v

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

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

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne: 16.4.2013

předkládá odbor: sociálních věcí a zdravotnictví

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

C e l k e m 

původní změna nový

1.

přísp. na mzdy 830 -830 0

přísp. na provoz 335 -335 0

přísp. pro azylový dům 0 340 340

přísp. na terénní program 0 340 340

2. 6016/6372 Diakonie - přísp. na mzdy 1 000 -917 83

3. 6009/6300 Centrum Srdíčko - výměna oken 0 1 200 1 200

4. 6016/6365 Farní charita - DS - příspěvek na vybavení kuchyně 0 100 100

5. 6007/6300 Klika - vzdělávání seniorů 200 100 300

6. 1002/1000 rozpočtová rezerva 1 117 2 1 119

C e l k e m 3 482 0 3 482

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Výdaje :

1. Občanskému sdružení Naděje byla pro letošní rok přidělena dotace z individuálního projektu Ústeckého 

kraje, přičemž dojde k částečně úspoře provozních nákladu pro azyl. dům a terénní program poskytovaný        

z finančních prostředků města a to ve výši 485 tis. Kč, které budou použity pro rozp. opatření pod bodem 

3., 4.,  5. Zároveň zůstatek rozpočtu pro r. 2013 nově rozdělujeme na příspěvek pro azyl. dům a příspěvek 

na terénní program.

2. Diakonii ČCE byla pro letošní rok přidělena dotace z individuálního projektu na služby azylového domu 

(Domova pro matky s dětmi). Pro letošní rok Diakonie čerpala na tuto službu pouze 1/12 ze SR tj. 83 tis. Kč.         

Přidělenou dotací dojde k úspoře finančních prostředků města ve výši 917 tis. Kč, které budou použity pro 

rozp. opatření pod bodem 3., 4.,  5.  

Úsporu finančních prostředků pod bodem 1. a 2. ve výši 1 402  tis. Kč navrhujeme přerozdělit: 

3. na výměnu oken v budově pro Centrum zdravotně postižených dětí a mládeže Srdíčko ve výši 1 200 tis. Kč.

4. k navýšení dotace o 100 tis. Kč pro Farní charitu Litoměřice na zajištění vybavení kuchyně v DS (Domov  

na Dómském pahorku). 

5. k navýšení dotace o 100 tis. Kč pro občanské sdružení Klika na rozšíření počítačových kurzů pro seniory. 

6. 2 tis. Kč převádíme do rozpočtové rezervy města. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   
(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     9.4.2013 Jan Szántó

Datum, podpis navrhovatele:                   9.4.2013 Ing. Bc. Renáta Jurková

Návrh rozpočtových opatření bude předložen k projednání v RM dne 16.4.2013

2. Tabulka V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

Naděje - ubytovna Želetice

6016/6367

Rozpočet (v tis. Kč)

ÚZ/ORG N á z e v

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

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

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne: 16.4.2013

předkládá odbor:

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1. 8402/8400 přeplatek el. energie VO města 0 152 152

2. 1805/1000 zdroje z minulých let 25 535 1 650 27 185

25 535 1 802 27 337

původní změna nový

3. 8402/8400 el. energie VO města 5 000 152 5 152

4. 8233/8200 "U Severky" - úprava křižovatky 500 600 1 100

5. 8211/8200 Miřejovická stráň - vybudování komunikace 5 600 450 6 050

6. 8233/8200 příjezdová komunikace Daliborova 0 300 300

7. 8211/8200 VO - havarijní výměna sloupů a svítidel 200 300 500

11 300 1 802 13 102

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:

Příjmy a výdaje:

1.-3. O přeplatek vyúčtování el. energie na veřejném osvětlení města za r. 2012 požadujeme 

navýšit el. energii veřejného osvětlení města pro r. 2013.

2.-4. Před realizací rekonstrukce Tyršova mostu je nezbytné nejprve provést úpravu a zkapacitnění okružní 

křižovatky na Vojtěšském náměstí, která je ve stavu, který je zcela nevyhovující pro budoucí masivní 

provoz. Jednou z podmínek ŘSD ČR před touto rekonstrukcí je vzhledem k rozsahu stavby spolu- 

financování ze strany Města Litoměřice, resp. úprava těch částí, které jsou v majetku města (chodníky, 

osvětlení, přechody pro chodce apod.). Sdělením ŘSD ČR je finanční spoluúčast v první etapě

realizace akce pro r. 2013 vyčíslena na 982 210,59,- Kč (včetně DPH) + 10% fin. rezervy (včetně    

DPH), tj. 1 080 431,65 Kč. Z těchto důvodů navrhujeme navýšení původního rozpočtu (odhad) z 500 tis. Kč na 

1 100 000,- Kč. Finanční prostředky požadujeme ze zdrojů min. let. Bez uvolnění těchto prostředků

není realizace úpravy a zkapacitnění křižovatky možná.

2.-5. Navýšení rozpočtu do výše uzavřených smluv - mandatorní výdaje.

2.-6. Na základě opakovaného požadavku nájemníků byt. domu Daliborova bude vybudována nová příjezdová

komunikace k domu. V současné době je zde pouze chodník, není umožněn příjezd.

2.-7. Pokračování výměny havarijních betonových stožárů a svítidel na sídlišti Kocanda - vše řádně

projednáno s vedením města.

Navýšení finančních prostředků u položek pod bodem 5., 6., 7. požadujeme ze zdrojů min. let.  

Datum, podpis projednání s vedením města: 9.4.2013 Mgr. Václav Červín

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   9.4.2013 Přemysl Pech

2. Tabulka V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

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

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

územního rozvoje

1. Tabulka P ř í j m y 

Rozpočet (v tis. Kč)

ÚZ/ORG N á z e v

C e l k e m 



pro jednání ve finančním výboru, dne:  16.4.2013

předkládá odbor: městská policie

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

C e l k e m 

původní změna nový

1. 9014/9000 SET jednokamerový bod 0 197 197

2. 9014/9000 el. zabezpečovací signalizace 0 87 87

3. 1002/1000 rozpočtová rezerva 1 119 -284 835

C e l k e m 1 119 0 1 119

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:

Výdaje:

1.-3. Z důvodu odtahování vozidel musí být místo pro uskladnění odtažených vozidel

zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných osob. Je navrženo elektronické zabezpečení 

prostoru a umístění setu jednokamerového sledovacího bodu.

Náklady na zabezpečení prostoru budou hrazeny z rozpočtové rezervy města.

Datum, podpis projednání s vedením města: 4.4.2013 Mgr. Ladiclav Chlupáč

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   4.4.2013 Ivan Králik

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

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

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

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: 16.4.2013

předkládá odbor: dopravy a silničního hosp.

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1. 8811/8500 odtahy sil.vozidel, vraků a opuštěných vozidel 0 200 200

2. 8804/8500 parkovací automaty 9 500 -200 9 300

C e l k e m 9 500 0 9 500

původní změna nový

C e l k e m 

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy :

1.-2. Usnesením RM byl dne 21.03.2013 pod bodem 178/5/2013 schválen dodatek č. 4 k mandátní sml. ze dne  

01.08.2007 mezi Městem Litoměřice a TSM Litoměřice p.o. Strany se vzájemně dohodly na doplnění další 

činnosti, kterou budou TSM Litoměřice vykonávat jménem mandanta, tj. provádět nucené odtahy sil. vozidel, 

vraků a opuštěných vozidel za podmínek stanovených smlouvou. Odhad příjmů pro letošní rok je navržen 

ve výši 200 tis. Kč.   

Průběžnou kontrolou sledování příjmů za parkovací automaty byl zjištěn pokles výběru příjmů a  

s přihlédnutím k rozhodnutí RM, kdy od 2. pol. měsíce dubna vedení města vyhovělo připomínkám

na snížení poplatku za parkování, resp. půl hodiny z 10,-Kč na 5,-Kč a první hodina z 20,-Kč na 10,-Kč,

lze konstatovat, že příjmy z parkovacích automatů ve schváleném rozpočtu r. 2013 ve výši 9 500 tis. Kč 

(návrh FV při tvorbě + následné schválení ZM) byly nadsazené. Dále nelze ani počítat s tím, že příjem

z pokut bude ve stejné výši jako v r. 2012. Dle vývoje těchto skutečností navrhujeme příjmem z odtahů

vozidel vyrovnat snížení příjmů z park. automatů. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   
(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     9.4.2013 Jan Szántó

Datum, podpis navrhovatele:                   9.4.2013 Bc. Jan Jakub

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: 16.4.2013

předkládá odbor: projektů a strategií

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1. 1805/1000 zdroje z minulých let 27 185 145 27 330

C e l k e m 27 185 145 27 330

původní změna nový

2. 9110/9100 podíl města - projekt Fair& Aware 200 145 345

C e l k e m 200 145 345

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje :

1.-2. Koordinátor (Landeshauptstadt Hannover) projektu Fair& Aware prodloužil termín plnění aktivit do 6/2013.

V roce 2012 podíl města oproti rozpočtu nebyl vyčerpán z důvodu přesunu části aktivit projektu do r. 2013,

a to ve výši 144 486,87 Kč. Finanční prostředky požadujeme ze zdrojů min. let.

Datum, podpis projednání s vedením města:   
(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     9.4.2013 Mgr. Ladislav Chlupáč

Datum, podpis navrhovatele:                   9.4.2013 Mgr. Antonín Tym

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

Rozpočet (v tis. Kč)

ÚZ/ORG N á z e v

2. Tabulka V ý d a j e

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

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

1. Tabulka P ř í j m y 



rozp. rezerva zdroje z min. let

ÚZ 1002/1000 ÚZ 1805/1000

stav po 2. RO 1 544 35 411 36 955

dotace 73 0

mezisoučet 1 617 35 411

ekonomický 0 -10 976

mezisoučet 1 617 24 435

správní -150 0

mezisoučet 1 467 24 435

školství -350 1 100

mezisoučet 1 117 25 535

správy majetku města 0 0

mezisoučet 1 117 25 535

sociálních věcí a zdravotnictví 2 0

mezisoučet 1 119 25 535

územního rozvoje 0 1 650

mezisoučet 1 119 27 185

městská policie -284 0

mezisoučet 835 27 185

oddělení projektů a strategií 0 145

mezisoučet 835 27 330

stav po 3. RO 835 27 330 28 165

3. RO celkem -709 -8 081 -7 372

odbor celkem









Tab. č. 3

Výběr daní za období      

1-3/2013 

s porovnáním na období 1-3/2012

(údaje v tis. Kč)

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

42 500 46 540 5 000 7 000 3 700 4 900 0 0 39 500 45 000 20 000 19 300 93 800 91 460 17 000 20 100

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

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

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

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

4

5

6

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

7

8

9

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

10

11

12

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

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

%
plnění 31 32 43 17 37 34 0 0 38 37 0 0 24 30 2 1

54 054 62 469

27 29

ZRUŠENÉ Daň z nem.

1121 1211 1511

PO PO-OBCE DPH

1122

Rozdíl plnění +/-

8 415(bez PO-OBCE)

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)

% plnění (bez PO-OBCE)

VÝBĚR DANÍ V ROCE 2012 a 2013

Měsíc

1111 1112 1113 1119

FO-ZČ FO-SVČ FO-KV



M ě s t o     L i t o m ě ř i c e 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 
 
pro jednání ZM, dne:     25.4.2013 
předkládá:  Ing. Radek Lon čák, MBA – p ředseda FV  
   
 
  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:   Rozpo čtové opat ření – vypracování energetických audit ů 
 
 
Odůvodn ění:   
  
Navrhujeme ke schválení na jednání ZM rozpočtová opatření ve výši 100 tis. Kč za účelem 
vypracování nových energetických auditů dle aktuálních norem pro přípravu žádostí  
o dotaci na zateplení budov/výměna oken pro ZŠ U Stadionu 6 a MŠ Masarykova 30 – 
předpokládaný termín vypsání výzvy v rámci OPŽP – květen 2013. Finanční prostředky 
požadujeme z rozp. rezervy města.  
 
 
 
 
Návrh na usnesení:   ZM schvaluje  rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu). 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



pro jednání v ZM, dne: 25.4.2013

předkládá odbor: školství, kultury, sportu a PP

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

C e l k e m 

původní změna nový
1. 3300/3500 ZŠ ul. U Stadionu   - EA/PD - žádost o dotaci 0 52 52
2. 3300/3500 MŠ ul. Masarykova - EA/PD - žádost o dotaci 0 48 48
3. 1002/1000 rozpočtová rezerva 835 -100 735

C e l k e m 835 0 835

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Výdaje :

1.-3. Navrhujeme ke schválení na jednání ZM rozpočtová opatření ve výši 100 tis. Kč za účelem vypracování nových  
energetických auditů dle aktuálních norem pro přípravu žádostí o dotaci na zateplení budov/výměna oken 
pro ZŠ U Stadionu 6 a MŠ Masarykova 30 – předpokládaný termín vypsání výzvy v rámci OPŽP – květen 2013.
Finanční prostředky požadujeme z rozp. rezervy města.

Datum, podpis projednání s vedením města:   
(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     19.4.2013 Mgr. Ladislav Chlupáč

Datum, podpis navrhovatele:                   19.4.2013 Ing. Andrea Křížová

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     

1. Tabulka P ř í j m y 

2. Tabulka V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v



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

 
 

N  Á  V  R  H     D  O     Z  M 
 
 
pro jednání ZM dne: 25.04.2013 

předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta 
 
Návrh předložit před jednáním ZM, nejpozději do čtvrtka (7 dní před jednáním) do 12.00 hod. sekretariátu města.. 
Po zařazení do programu předkládá navrhovatel osobně s řádným odůvodněním. 
Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření tohoto odboru. 
Předkládající odbor předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x navrhovateli. 
 
 
Návrh:   Změna Statutu sociálního fondu 
 
 
Odůvodnění: 
 
Stávající Statut sociálního fondu č. 2/2012 specifikuje v čl. III, odst. 4 možnost použití prostředků fondu 
na „dary a odměny při prvním odchodu do starobního nebo invalidního důchodu“. V příloze č. 1 Statutu, 
pod bodem 3, je pak stanovena výše těchto „darů a odměn“ a upřesněna podmínka získání nároku 
následovně: 
3) odst. 4 - dary a odměny při prvním odchodu do starobního nebo invalidního důchodu 

a) v případě ukončení pracovního poměru po splnění nároku na starobní důchod a odchod do 
starobního důchodu nebo po přiznání plného invalidního důchodu, 
max. 10.000,- Kč 
v pásmech: 5 000,- Kč / 7 500,- Kč / 10 000,- Kč1 

 
Na základě tohoto znění je odměna vyplácena též v případech, kdy zaměstnanec končí pracovní poměr 
z důvodu, kdy je mu v rámci organizačních změn rušeno pracovní místo. Nikoliv tedy jen v případech, 
kdy zaměstnanec končí pracovní poměr z důvodu odchodu do starobního důchodu. Formálně se přitom 
jedná o dva zcela rozdílné důvody ukončení pracovního poměru. 
Přitom, v případě ukončení pracovního poměru na základě výpovědi zaměstnavatele při rušení 
pracovního místa náleží zaměstnanci odstupné podle § 67 zákoníku práce2. Jedná-li se o úředníka, náleží 
mu navíc další odstupné podle § 13 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných 
celků3. 
Fakticky tak například zaměstnanec, který u úřadu odpracoval alespoň 2 roky, splňuje nárok na důchod, 
je mu zrušeno místo a „odchází“ do důchodu, dostává kromě odměny ze sociálního fondu vyplaceno 
navíc ještě odstupné podle zákoníku práce ve výši trojnásobku jeho průměrného výdělku. Naproti tomu 
zaměstnanec, kterému místo rušeno není, má nárok jen na odměnu ze sociálního fondu. 
 
                                                 
1 Pásmo je stanoveno odpracovanou dobou u MěÚ následovně: I. pásmo 1-3 roky; II. pásmo 3-10 roků; III. pásmo nad 10 roků 

(viz bod 2 Přílohy č. 1 Statutu). 
2 (1) Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v 

§ 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve 
výši nejméně: 
a) jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok, 
b) dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 
roky, 
c) trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky. 

3 (2) Další odstupné náleží úředníkovi, který ke dni rozvázání pracovního poměru dovršil stanovený počet let trvání pracovního 
poměru. Výše dalšího odstupného činí: 
a) dvojnásobek průměrného měsíčního výdělku u úředníka, který dovršil nejméně 10 let pracovního poměru, 
b) trojnásobek průměrného měsíčního výdělku u úředníka, který dovršil nejméně 15 let pracovního poměru, 
c) čtyřnásobek průměrného měsíčního výdělku u úředníka, který dovršil nejméně 20 let pracovního poměru. 



 2 

Vzhledem k tomuto nepoměru navrhuje tajemník městského úřadu změnu podmínky pro vyplácení 
odměny ze sociálního fondu tak, aby tato byla vyplácena jen v situaci, kdy zaměstnanec končí pracovní 
poměr na vlastní žádost, a to z důvodu odchodu do starobního důchodu (viz návrh usnesení pod 
bodem 1). 
Přijetí takovéto podmínky může kdykoliv v budoucnu ušetřit prostředky sociálního fondu a využít je více 
v souladu s účelem fondu, který je ve smyslu čl. I Statutu „určen především k regeneraci pracovních sil, 
ke zlepšení pracovních podmínek a k překlenutí tíživé sociální situace“. 
 
Správní rada fondu na svém jednání dne 1.3.2013 přijetí podmínky navrhované tajemníkem městského 
úřadu odmítla a následně většinovým hlasováním odsouhlasila přijetí takové změny, aby „odměna při 
prvním odchodu do starobního důchodu“ byla vyplácena již v okamžiku přiznání nároku na starobní 
důchod. Fakticky tedy bez ohledu na skutečnost, že zaměstnanec dál zůstává v pracovním poměru a do 
starobního důchodu neodchází (viz návrh usnesení pod bodem 2). 
V případě schválení této varianty je nutné pro tuto odměnu stanovit výjimku z podmínky výplaty v roce, 
ve kterém výročí nastalo. V současné době jsou u úřadu celkem 4 zaměstnanci, kterým byl nárok na 
starobní důchod již přiznán dříve a neschválením této výjimky by o možnost vyplacení odměny ze 
sociálního fondu přišli. 
 
 
Dopad do rozpočtu města: 

 
Nemá dopad do rozpočtu města. 
 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje změnu podmínek pro přiznání daru a odměny při prvním odchodu do starobního nebo 
invalidního důchodu, stanovených v Příloze č. 1 Statutu sociálního fondu č. 2/2012, bod 3), odstavec a) 
následovně: 
 
1. Odměna v maximální výši 10.000,- Kč při příležitosti prvního skončení pracovního poměru po nabytí 

nároku na starobní důchod nebo po přiznání plného invalidního důchodu. Odměna nenáleží 
v případech, kdy je zaměstnanci vypláceno odstupné podle zákoníku práce při skončení pracovního 
poměru. 
v pásmech: 5 000,- Kč / 7 500,- Kč / 10 000,- Kč 

 
2. Odměna v maximální výši 10.000,- Kč při příležitosti splnění nároku na starobní důchod nebo 

přiznání plného invalidního důchodu, který se dokládá rozhodnutím o přiznání nároku na starobní 
důchod nebo plný invalidní důchod vydaným příslušným orgánem. Na poskytnutí odměny se 
nevztahuje podmínka výplaty v roce, ve kterém výročí nastalo, stanovená v čl. IV, odst. 4 Statutu. 
v pásmech: 5 000,- Kč / 7 500,- Kč / 10 000,- Kč 

 
 
 
 
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: 25.4.2013 
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:  
Sejmutí předkupního práva pro Město Litoměřice ve smyslu ustanovení § 101, odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb., ve znění pozdějších přepisů (stavebního zákona) u pozemků parc. č. 4044, 4045, 
4046/1 v k.ú. Litoměřice. 
 
 
Odůvodn ění:  
Předkupní právo bylo u zmíněného pozemku 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 Za Plynárnou (D7). Zrušení předkupního práva je požadováno 
z důvodu plánovaného prodeje uvedených pozemků. Ke zrušení předkupního práva pro uvedené 
pozemky může dojít pouze za předpokladu, že bude počítáno s tím, že v tomto případě bude nová 
místní propojovací komunikace v těchto místech realizována na stávající komunikaci (pozemek parc. 
č. 4047 v k.ú. Litoměřice ve vlastnictví Města Litoměřice) a v případě potřeby dojde k rozšíření 
směrem na pozemky, které jsou v platné ÚPD vymezeny regulativem VP – průmyslová výroba a 
sklady, které jsou ve vlastnictví České republiky – příslušný pro hospodaření s tímto majetkem je pak 
Státní pozemkový úřad a pro které je také platnou územně plánovací dokumentací vymezeno 
předkupní právo dle § 101 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 par. č. 4044, 4045, 4046/1 
v k.ú. Litoměřice. 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele: __________________    Přijaté usnesení ZM č.: ___________________ 
 
 







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

N Á V R H   D O   ZM 
 
pro jednání ZM, dne: 25.4.2013       
předkládá: odbor územního rozvoje     
 
 
  Návrh předložit před jednáním ZM, nejpozději do čtvrtka (7 dní před jednáním) do 
12.00 hod. sekretariátu města.. Po zařazení do programu předkládá navrhovatel osobně s řádným 
odůvodněním. 
Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření tohoto 
odboru. Předkládající odbor předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x navrhovateli. 
 
 
 
Návrh:     
Schválení finanční spoluúčasti města při realizaci vyvolaných úprav okružní křižovatky na Vojtěšském 
náměstí z důvodu plánované uzavírky silnice č. I/15 – Tyršova mostu – v roce 2014. 
 
 
Odůvodn ění:     
V rámci rekonstrukce Tyršova mostu je z důvodu zajištění průjezdnosti městem nutná úprava stávající 
křižovatky na Vojtěšském náměstí. Související stavební objekty, které jsou ze zákona místními 
komunikacemi v majetku města, jejich součástmi a příslušenstvím (chodníky, VO, nasvětlení 
přechodů), je nutné financovat ze strany Města Litoměřice. Celá akce je rozdělena do dvou etap – I. 
etapa v r. 2013 a II. etapa v r. 2014. Pro letošní rok je plánovaná realizace stavebních objektů 
hrazených ze strany města v celkové výši 982 210,59 Kč vč. DPH, kdy k dané částce je vhodné 
připočítat rezervu odpovídající 10% nákladů, tedy celkem 1 080 431,65 Kč vč. DPH. Jelikož je pro tuto 
akci v rozpočtu města již vyčleněna částka ve výši 500 tis. Kč, je předkládán návrh finančnímu výboru 
tuto akci navýšit o 600 tis. Kč. Finanční spoluúčast města na II. etapě této akce částkou ve výši 180 
165,25 Kč vč. DPH a 10% rezervy by měla být součástí návrhu rozpočtu města na příští rok při 
projednávání v ZM 12/2013. 
RM dne 16.4.2013 tento návrh projednala a doporučila ZM ke schválení. 
 
 
Dopad do rozpo čtu m ěsta :  
ÚZ/Org. – 8233/8200 – 1 080 431,65 Kč. 
 
 
Návrh na usnesení:     
ZM schvaluje finanční spoluúčast města při realizaci vyvolaných stavebních úprav okružní křižovatky 
na Vojtěšském náměstí v Litoměřicích (chodníky, VO, nasvětlení přechodů) v částce ve výši 1 080 
431,65 Kč. vč. DPH, které budou probíhat v r. 2013 jako vyvolaná investice pro zajištění průjezdnosti 
městem z důvodu plánované uzavírky silnice č. I/15 – Tyršova mostu – v roce 2014. 
 
 
 
 
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: 25.4.2013 
předkládá: Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Ing. Bc. Renáta Jurková 
 
 
Návrh: Výměna oken u PO  Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež Srdíčko  
 
 
Odůvodnění:   
Z rozpočtu města byla na rok 2013 přidělena Diakonii ČCE dotace na službu azylového domu (Domova 
pro matky s dětmi) ve výši 1 000 000,-Kč. Diakonii se podařilo zajistit od února 2013 finance na provoz 
služby z individuálního projektu. Na Domov pro matky s dětmi tedy poskytovatel služby vyčerpal jen 
jednu dvanáctinu a zbylé finance nebudou z rozpočtu města čerpány.  
Naději byla na rok 2013 přidělena dotace na službu azylového domu v Želeticích částka ve výši 582 500,-
Kč. Naději se také podařilo finančně zajistit provoz služby od března 2013 z prostředků individuálního 
projektu Ústeckého kraje.  
Celkem je v rozpočtu města zůstatek ve výši 1 402 084,-Kč. Z této částky bude 100 000,-Kč přesunuto na 
vzdělávání pro seniory pro občanské sdružení Klika 1 a 100 000,-Kč na vybavení kuchyně do Domova na 
Dómském pahorku.  
Z důvodu špatného stavu oken v Centru pro zdravotně postižené děti a mládež Srdíčko navrhujeme 
přesunout zbylé nevyčerpané finanční prostředky z výše uvedených služeb a částku 1 200 tis. Kč použít 
na  výměnu oken u této PO (tj. bude se jednat o akci z rozpočtu města v rámci odboru). 
 
 
Dopad do rozpočtu města   

 
a) bez požadavku na navýšení financí – konkrétní rozpočtová opatření ( přesuny projednány na FV 

16.4.2013 
 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM  schvaluje  výměnu oken u PO Centrum pro zdravotně postižené děti Srdíčko.  
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:                                                 Přijaté usnesení RM 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: 25.4.2013 
předkládá: OSVaZ Ing. Bc. Renáta Jurková 
 
 
 
 
Návrh: Navýšení dotací pro Farní charitu Litoměřice a občanské sdružení Klika 1    
 
 
 
Odůvodnění:    
Z rozpočtu města byla na rok 2013 přidělena Diakonii ČCE dotace na službu azylového domu 
(Domova pro matky s dětmi) ve výši 1 000 000,-Kč. Diakonii se podařilo zajistit od února 2013 finance 
na provoz služby z individuálního projektu. Na Domov pro matky s dětmi tedy poskytovatel služby 
vyčerpal jen jednu dvanáctinu a zbylé finance nebudou z rozpočtu města čerpány.  
Naději byla na rok 2013 přidělena dotace na službu azylového domu v Želeticích částka ve výši       
582 500,-Kč. Naději se také podařilo finančně zajistit provoz služby od března 2013 z prostředků 
individuálního projektu Ústeckého kraje.  
Celkem je v rozpočtu zůstatek ve výši 1 402 084,-Kč. Z této částky bude o 1 200 000,-Kč navýšen 
příspěvek pro Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež Srdíčko na výměnu oken.   
Z ušetřených prostředků navrhujeme navýšit dotaci Farní charitě Litoměřice o částku 100 000,-Kč na 
zajištění vybavení kuchyně v domově pro seniory - Domov na Dómském pahorku. Dále navrhujeme 
navýšit dotaci pro občanské sdružení Klika 1 o 100 000,-Kč na rozšíření počítačových kurzů pro 
seniory pro pokročilé 
 
 
 
Návrh na usnesení:     
 
A)  ZM schvaluje navýšení dotace pro Farní charitu Litoměřice o částku 100 000,-Kč. 
 ZM schvaluje navýšení dotace pro občanské sdružení KLIKA 1 o částku 100 000,-Kč.  
 
B)  ZM schvaluje uzavření dodatku s Farní charitou Litoměřice  
 ZM schvaluje uzavření dodatku s občanským sdružením KLIKA1 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:       Přijaté usnesení ZM č.:        
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Strana 1 (celkem 2) 

Město Litoměřice, IČ: 00263958, 
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, 412 01 

zastoupeno: místostarostou města Janem Szántó 

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

ze strany jedné jako poskytovatel, 

 

a 

 

Farní charita Litoměřice, IČ: 46769382 
se sídlem:  Zahradnická 1534/5, Litoměřice, 412 01 

zastoupena: ředitelkou Růženou Kavkovou 

bankovní spojení:  Komerční banka Litoměřice, č. účtu: 19-5927090227/0100 

ze strany druhé jako příjemce, 

 

uzavírají níže uvedeného dne tuto 

 

 

 

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ č. ………………. O POSKYTNUTÍ DOTACE 

Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMĚŘICE  

 
 

I. 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Litoměřice ze dne……………………..a to tak že:  

 

Čl. I. „Předmět smlouvy“ odstavec 1 shora uvedené smlouvy nově zní: 
 

Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a ve smyslu  

usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. 229/10/2012 ze dne 13.12.2012, poskytuje ze  

svého rozpočtu na rok 2013 dotaci na výdaje spojené s poskytováním sociálních služeb  

„Domov na Dómském pahorku – domov pro seniory, týdenní stacionář a jídelna“ ve výši  

3.900.000,- Kč (slovy: třimilionydevětsettisíckorun českých). 
 

 

Čl. I „Předmět smlouvy“ odstavec 2 shora uvedené smlouvy se doplňuje o větu tohoto znění: 
 

Dotace ve výši 100.000,-Kč určená na vybavení kuchyně v domově pro seniory - Domov na  

Dómském pahorku, týdenní stacionář a jídelna, bude poukázána jednorázově na účet  

příjemce č. 19-5927090227/0100 v termínu nejpozději  do 31.05.2013.  

 
 

Čl. II. „Účel využití dotace“ shora uvedené smlouvy nově zní: 

 

Dotace je poskytnuta účelově na sociální služby „Domov na Dómském pahorku – domov pro 

seniory, týdenní stacionář a jídelna“ a lze ji použít pouze na úhradu výdajů přímo 

souvisejících s realizací tohoto projektu – 100.000,-Kč je určeno na vybavení kuchyně 

v domově pro seniory - Domov na Dómském pahorku, týdenní stacionář a jídelna, 2.000.000,- 

Kč jsou určeny na mzdové náklady, 1.800.000,- Kč na provozní náklady, přičemž v rámci 

provozních nákladů jsou uznatelnými výdaji pouze platby za dodávky plynu, elektřiny, vodné, 

stočné, platby za svoz odpadu a nájemné. Změně v čerpání nákladů hrazených z dotace může 

poskytovatel vyhovět pouze po odůvodnění žádosti příjemce dotace dodatkem smlouvy. 
 

 

 



Strana 2 (celkem 2) 

 

 

II. 

  

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Poskytovatel obdrží po dvou vyhotoveních 

a příjemce po jednom.  

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dotaci zůstávají nezměněna.  

 

 

 

V Litoměřicích dne:     V Litoměřicích dne: 

 

Za poskytovatele:     Za příjemce: 

 

 

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

            Jan Szántó              Růžena Kavková 

          místostarosta        ředitelka 

 

 

 

 

DOLOŽKA 

 

 Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb. 

v platném znění, že ohledně poskytnutí navýšené dotace na provoz “Domova na Dómském 

pahorku – domov pro seniory, týdenní stacionář a jídelna“ byly splněny všechny zákonné 

podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb. podmiňuje platnost právního úkonu obce při 

poskytování dotace. Poskytnutí dotace za podmínek uvedených v této Smlouvě bylo 

schváleno usnesením Zastupitelstva/Rady města Litoměřice č. …… dne ……... 

 

 

 

 

 

V Litoměřicích dne ……………       ……………………………... 

                    Jan Szántó 

                            místostarosta 

 



Město Litoměřice, IČ: 00263958, 
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, 412 01 

zastoupeno: místostarostou města Janem Szántó 

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

ze strany jedné jako poskytovatel, 

 

a 

 

KLIKA – občanské sdružení, IČ: 26550113 
se sídlem: Kamýk 19, Litoměřice, 412 01 

zastoupená: panem Miroslavem Chlumským 

Bankovní spojení: GE Money Bank, č. účtu: 163052550/0600  

ze strany druhé jako příjemce, 

 

uzavírají níže uvedeného dne tuto 

 

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ č. ……………….  O POSKYTNUTÍ DOTACE 

Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMĚŘICE  

 
 

I. 

 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice ze 

dne……………………..  a to tak že:  

 

       

 Čl. I. „Předmět smlouvy“ odstavec 1 shora uvedené smlouvy nově zní: 
 

 

Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a ve smyslu    

usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. 229/10/2012 ze dne 13.12.2012, 

poskytuje ze svého rozpočtu na rok 2013 dotaci na výdaje spojené s realizací    

„Vzdělávání seniorů“ ve výši 300.000 Kč (slovy: třistatisíckorunčeských). 

 

Čl. I „Předmět smlouvy“ odstavec 2 shora uvedené smlouvy se doplňuje o větu tohoto znění: 
 

 

Dotace ve výši 100.000,-Kč určená na počítačové kurzy pro seniory pro pokročilé, bude  

poukázána jednorázově na účet příjemce č. 163052550/0600 v termínu nejpozději  do 

31.05.2013.  

 

 
Čl. II. „Účel využití dotace“ shora uvedené smlouvy nově zní: 

 

Dotace je poskytnuta účelově k realizaci „Vzdělávání seniorů,, a lze ji použít pouze na úhradu 

výdajů přímo souvisejících s realizací tohoto projektu. – 100.000,-Kč na počítačové kurzy pro 

seniory pro pokročilé, 160.499,- Kč na mzdové náklady, 39.501,- Kč na provozní náklady, přičemž 

v rámci provozních nákladů jsou uznatelnými výdaji platby za dodávky plynu, elektřiny, vodné, 

stočné, platby za svoz odpadu, nájemné. Změně v čerpání nákladů hrazených z dotace může 

poskytovatel vyhovět pouze po odůvodnění žádosti příjemce dotace dodatkem smlouvy. 



 

II. 

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Poskytovatel obdrží po dvou vyhotoveních a 

příjemce po jednom.  

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dotaci zůstávají nezměněna.  

 

 

 

V Litoměřicích dne:     V Litoměřicích dne: 

 

Za poskytovatele:        Za příjemce: 

 

 

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

            Jan Szántó              Miroslav Chlumský  

          místostarosta        vedoucí 

 

 

 

 

 

DOLOŽKA 

 

 Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb. 

v platném znění, že ohledně poskytnutí navýšené dotace na „Vzdělávání seniorů“ byly splněny 

všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb. podmiňuje platnost právního úkonu obce 

při poskytování dotace. Poskytnutí dotace za podmínek uvedených v této Smlouvě bylo schváleno 

usnesením Zastupitelstva/Rady města Litoměřice č. …… dne ……... 

 

 

 

 

 

V Litoměřicích dne ……………       ……………………………... 

                  Jan Szántó 

                místostarosta 

 

 



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:    25.4.2013 
předkládá:                    Mgr. Ladislav Chlupá č, starosta  
   
Návrh:   
 
Schválení smlouvy o půjčce Občanskému sdružení přátel dětských písní a kreslených pohádek  
 
Odůvodn ění:    
Žádost Občanského sdružení přátel dětských písní a kreslených pohádek ze dne 28.3.2013 (viz. 
příloha orig. zápisu) o poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 350 tis. Kč na předfinancování projektu 
„Hudba a kultura v Českém středohoří“, podpořeného RO SZIF Ústí nad Labem v rámci Programu 
rozvoje venkova ČR. Dotace je určena na pořízení technického vybavení, které bude využíváno při 
kulturně-vzdělávacích vystoupeních realizovaných o.s. v regionu Českého středohoří. 
Dotace přiznána ve výši 350.839Kč z celkových způsobilých výdajů, termín předložení vyúčtování 
dotace prodloužen poskytovatelem z původního termínu 1.3.2013 na 31.5.2013. O.s. žádá o 
poskytnutí půjčky na dobu 6 měsíců od podpisu smlouvy, a to z důvodu vlastní realizace projektu tj. 
nákupu vybavení, vypracování požadované dokumentace dle pravidel dotačního programu, jejího 
předložení poskytovateli, kontroly a následného proplacení na účet o.s. 
 
RM na svém jednání dne 16.4.2013 doporučila ZM uzavřít výše zmíněnou půjčku. 
 
Návrh na usnesení:     
 
ZM schvaluje  uzavření smlouvy o půjčce ve výši 350tis Kč Občanskému sdružení přátel dětských 
písní a kreslených pohádek na předfinancování projektu „Hudba a kultura v Českém středohoří“, 
podpořeného SZIF v rámci Programu rozvoje venkova ČR a zajištění tohoto závazku zřízením 
zástavního práva k nemovitostem ve vlastnictví ručitele – Moniky Vasiliadu, Revoluční 1834/8, 
Litoměřice ( smlouva přílohou orig. zápisu ). 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:    
 



SMLOUVA O PŮJČCE  

A O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA  K NEMOVITOSTEM 

uzavřená dle § 657 a § 152 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku  

 

I. Smluvní strany 

1. Věřitel: 
 
Město Litoměřice 
se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice  
IČ: 00263958, DIČ: CZ00263958 
Bankovní spojení: Komerční banka, č.ú. 9005-1524-471/0100 
zastoupené  Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou 
( dále jen „Město“ a ,,zástavní věřitel“) 
 

2. Dlužník: 

Občanské sdružení přátel dětských písní a kreslených pohádek 
se sídlem Družstevní 1756/25, 412 01 Litoměřice 
IČ: 27045650 
zastoupené Štěpánkou Toutovou, nar. 2.3.1966 
bytem Družstevní 1756/25, 412 01 Litoměřice 
(dále jen „ občanské sdružení“ a ,,dlužník“) 
 
3. Zástavce: 

Monika Vasiliadu, r.č. 706109/5536 
bytem Revoluční 1834/8, 412 01 Litoměřice 
(dále jen „zástavce“) 
 
 

II.  
Předmět smlouvy a zajišťovaný závazek 

 
1. Na základě rozhodnutí zastupitelstva Města ze dne 26.4.2013, pod bodem č. .../... /2013 se Město 
zavazuje půjčit částku 350.000,-Kč ( slovy: třistapadesátisíckorunčeských ) Občanskému sdružení 
přátel dětských písní a kreslených pohádek. 

2. Půjčka se sjednává jako bezúročná z důvodu zájmu Města na uskutečnění kulturně-vzdělávacího 
projektu „Hudba a kultura v Českém středohoří“. Občanskému sdružení byla na tento projekt přiznána 
dotace od RO SZIF Ústí nad Labem v rámci Programu rozvoje venkova ČR, kde náklady spojené 
s projektem musí být příjemcem předfinancovány.  

3. Po předložení požadované dokumentace v souladu s pravidly dotačního programu a její kontroly 
poskytovatelem bude dotace proplacena na účet příjemce dotace – občanského sdružení. 

4. Občanské sdružení se zavazuje předložit Městu ověřené listiny prokazující přiznání dotace 
Občanskému sdružení přátel dětských písní a kreslených pohádek. Doložením těchto listin a sdělením 
čísla účtu dle čl.III. odst.2 této smlouvy je podmíněno poskytnutí půjčky ze strany Města. 



III.  
Termíny čerpání a vrácení půjčky 

 
1. Město se zavazuje poskytnout částku 350.000,-Kč občanskému sdružení do 14. dnů od provedení 
vkladu zástavního práva sjednaného dle čl.IV této smlouvy do katastru nemovitostí. 

2. Částka bude občanskému sdružení zaslána bezhotovostním převodem na  účet pro projekt uvedený 
v čl.II odst. 2 této smlouvy, jehož číslo občanské sdružení sdělí nejpozději do 10 dnů od uzavření této 
smlouvy. 

3. Předmětnou finanční částku 350.000,-Kč se občanské sdružení zavazuje vrátit Městu v plné výši 
nejpozději do 6 měsíců od účinnosti této smlouvy na účet Města uvedený v záhlaví této smlouvy. 

IV. 
Zástavní právo 

 
1. Občanskému sdružení byla přiznána dotace od RO SZIF Ústí nad Labem v rámci Programu rozvoje 
venkova ČR na projekt ,,Hudba a kultura v Českém středohoří“. Na předfinancování nákladů tohoto 
projektu bude v souladu s podmínkami této smlouvy poskytnuta Městem půjčka občanskému sdružení, 
specifikovaná v čl. II. této smlouvy. Na zajištění této půjčky je mezi zástavním věřitelem a zástavcem 
uzavřena tato zástavní smlouva, a to pro případ porušení podmínek uvedených v článku III. odstavci 3. 
této smlouvy.  
 
2. Zástavce je výlučným vlastníkem těchto nemovitostí: bytové jednotky č. 1834/16 vymezené 
v budově č.p. 1834, v části obce Předměstí, stojící na pozemku parc.č. 3736/5 o výměře 418 m2, 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 1834 ve výši 505/30878 a 
spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. 3736/5 ve výši 505/30878, vše zapsáno v evidenci 
katastru nemovitostí vedené Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním pracovištěm 
Litoměřice, na listu vlastnictví č. 9669 pro obec, okres a katastrální území Litoměřice. 
 
3. K zajištění závazku uvedeného v článku II. této smlouvy zastavuje zástavce jako vlastník 
nemovitosti, specifikované v odstavci 2. tohoto článku (dále jen „zástava“). 
 
4. Zástavce k zajištění pohledávky zástavního věřitele ve výši 350.000,- Kč zřizuje v souladu s touto 
smlouvou zástavní právo ve prospěch zástavního věřitele k zástavě a zástavní věřitel toto zástavní 
právo přijímá. 
 
 

V.  
Ostatní ustanovení 

 
1. Zástavce prohlašuje, že jeho vlastnické právo k zástavě není dotčeno žádnou změnou a nejsou mu 
známy skutečnosti, které by k takové změně mohly vést, dále že zástava není zatížena věcným nebo 
předkupním právem, nevázne na ni právo odpovídající věcnému břemenu. Zástavce prohlašuje, že mu 
není známo, že by  na jeho osobu bylo vydáno rozhodnutí, které by mělo omezit jeho nakládání se 
zástavou. 
 
2. Zástavce prohlašuje, že mu nejsou známy skutečnosti, které by svědčily o změně nebo mohly vést 
ke změně stavu uvedeného v čl.IV. odst.2 této smlouvy, a to do doby provedení vkladu zástavního 
práva podle této smlouvy. 
 
3. V případě uvedení nepravdivých údajů je zástavce povinen veškerá zatížení a omezení zástavy 
neprodleně svým nákladem vypořádat a zástavnímu věřiteli uhradit škodu, která mu tímto jednáním 
zástavce vznikla. 



 
4. Zástavce se zavazuje zdržet se jakékoliv dispozice se zástavou, která by snižovala hodnotu zástavy, 
a to po dobu trvání zástavního práva. 
 
5. Smluvní strany berou na vědomí, že zástavní právo k zástavě vznikne až vkladem tohoto práva      
do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu, a to ke dni podání návrhu    na vklad. Návrh 
na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu podá zástavní 
věřitel. Správní poplatek uhradí dlužník. 
 
 

VI. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Pokud nebylo v této smlouvě dohodnuto jinak, právní vztahy založené touto smlouvou se řídí 
ustanoveními občanského zákoníku v platném a účinném znění a předpisy souvisejícími. 
 
2. Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků po dohodě všech 
smluvních stran. 
 
3. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž jeden obdrží občanské sdružení a čtyři 
budou podány spolu s návrhem na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí u Katastrálního 
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice. 
 
4. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že s jejím 
obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, a že nebyla uzavřena     
v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své vlastnoruční 
podpisy. 
 
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami.  
 
Město Litoměřice prohlašuje, že tato smlouva je uzavírána v souladu s ust. § 41 zákona              
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byla projednána  a 
schválena zastupitelstvem města. 
 
V Litoměřicích dne .........2013  

 

 

     ....................................                                     …………..................... 
Mgr. Ladislavem Chlupáčem                                      Štěpánka Toutová 
starosta Města Litoměřice                       O.s. přátel dětských písní a kreslených pohádek 
 
 
 

 

                                                                                  ……………………… 
                                                                                   Monika Vasiliadu 
                                                                                                 zástavce 
 
 
 



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:    25.4.2013 
předkládá:                    Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta   

   

 
 
 
Návrh předložit před jednáním ZM, nejpozději do čtvrtka (7 dní před jednáním) do 12.00 hod. 
sekretariátu města.. Po zařazení do programu předkládá navrhovatel osobně s řádným odůvodněním. 
Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření tohoto 
odboru. Předkládající odbor předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x navrhovateli. 
 
Návrh:   
 
Dotace na podporu činnosti sportovních oddílů.  
 
 
 
Odůvodnění:    
 
V rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2013 pod ÚZ 03241/3200 a ÚZ 03242/3200 byly schváleny 
částky pro přiznání dotací na činnost sportovním oddílům – přímá dotace a z odvodů z loterií. 
V důsledku vyšších daňových příjmů v běžném roce 2013 je z důvodů zvýšených nároků na 
financování činnosti některých sportovních oddílů navrhováno následující navýšení dotace:  
 
Slavoj Basketbalový klub Litoměřice ………. 600.000,- Kč 
TJ Slavoj Litoměřice ………………….……… 300.000,- Kč 
Fotbalový klub Litoměřice …………………… 200.000,- Kč 
Veslařský klub Slavoj Litoměřice …………… 150.000,- Kč  
________________________________________________ 
CELKEM         1,250.000,- Kč 
 
Dotace ve výši 1,100.000,- Kč bude hrazena z ÚZ 03241/3200 – přímá dotace (navýšení v rámci 
rozpočtových opatřeních). 
 
Dotace ve výši 150.000,- Kč bude hrazena z ÚZ 03242/3200 – odvod z loterií (z ponechané rezervy). 
                                                                                 
 
Návrh na usnesení:    
 
ZM schvaluje  
 

a) předložený návrh komise sportu při RM na navýšení dotace na podporu činnosti sportovních 
oddílů (příloha viz orig. zápisu) 

 
b) uzavření smluv o poskytování dotací dle vzorové smlouvy (vzorová smlouva viz orig. zápisu).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        



Vzorová smlouva o poskytování dotací na činnost pro sportovní oddíly  
 

SMLOUVA O DOTACI  
 
 
Město Litoměřice 
se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČ: 00263958 
zastoupené starostou Mgr. Ladislavem Chlupáčem 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
název sdružení 
se sídlem ………………………… 
IČ: ………………………………… 
zastoupené ……………………… 
(dále jen příjemce) 
 
 

uzavírají tuto smlouvu: 
 

Čl. 1 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace ze strany poskytovatele na 
částečnou úhradu zabezpečení činnosti příjemce pro rok 2013 (platby pronájmů, energie, 
nákup materiálů, sportovního náčiní, výbavy (vyjma dlouhodobého hmotného/nehmotného 
investičního majetku), pořádání turnajů, soutěží vč. nákupu věcných odměn a cen pro 
účastníky, účast na soutěžích vč. souvisejících personálních nákladů, výcvikových 
táborech, tréninkových srazech (ubytování, stravování, dopravné), startovné, cestovné, 
platby rozhodčím, soutěžně technické záležitosti (hostování a přestup hráčů), neinvestiční 
opravy (havárie), údržba vlastních sportovišť).  
 
 

Čl. 2 
Výše a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, a ve 
smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č………………..ze dne 25.4.2013, 
poskytuje ze svého rozpočtu na rok 2013 dotaci na výdaje uvedené v Čl. 1 této smlouvy ve 
výši ……....... Kč (slovy: ............  korun českých). Tato dotace bude příjemci poskytnuta na 
účet č……………………… vedený u ………………….., nejpozději do 7 dnů od doručení 
podepsané smlouvy příjemcem.   
 
 

Čl. 3 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Poskytnutou dotaci příjemce přijímá a zavazuje se ji použít výhradně k úhradě výdajů 
specifikovaných v Čl. 1 této smlouvy. 
 
2. Poskytovatel si vyhrazuje právo provést kontrolu využití poskytnutých prostředků dotace 
na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Příjemce se tímto zavazuje 



umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu a v této souvislosti jim 
umožní nahlížet do účetní evidence. 
 
3. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace nejpozději 
do 31.1.2014.  
  
4. Pokud poskytnutá dotace bude příjemcem použita v rozporu s touto smlouvou, je 
příjemce povinen tuto dotaci vrátit poskytovateli nejpozději do 15.2.2014 zpět na účet 
poskytovatele. 
 
5. V případě, že dotace nebude příjemcem využita v plné výši, je příjemce povinen tuto 
nevyčerpanou část poskytovateli vrátit nejpozději do 15.2.2014 na účet poskytovatele. 
 
6. Pokud příjemce nedodrží termíny pro vrácení dotace dle Čl. 3 odst. 4 a 5 této smlouvy, 
je povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý 
den prodlení. 
 
7. Na originálech dokladů v účetní evidenci příjemce bude u nákladů proplácených 
z dotace města uvedeno:  „Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 
 
 

Čl. 4 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení 
obdrží poskytovatel a příjemce. 
 
2. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy, a že je projevem jejich 
pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. 
 
3. Smlouva o dotaci nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 
  
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních 
stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Zastupitelstva města Litoměřice. 
 
5. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že poskytovatel jako orgán územní 
samosprávy je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona  
č. 106/1999 S., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany 
souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě není označován za obchodní 
tajemství. 
 
V Litoměřicích dne ……………                        V Litoměřicích dne ………………. 
 
 
 
 
……………………………………                      ………………………………………. 
Město Litoměřice                                             název sdružení            
zastoupené starostou                               statutární zástupce 
Mgr. Ladislavem Chlupáčem                               
 



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:    25. 4. 2013 
předkládá:  Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru školství, kultury, sportu a 

památkové péče   
 
 
 
 
 
Návrh:   
 
Schválení příspěvků z Programu regenerace MPR na rok 2013 
  
 
 
 
Odůvodnění:    
 
OŠKSaPP předkládá ZM ke schválení doporučení subkomise Regenerace městské památkové 
rezervace na rozdělení příspěvku pro žadatele na obnovu nemovitých kulturních památek v rámci 
programu Regenerace MPR na rok 2013. 
 
Výše kvóty státní finanční podpory v tomto programu je od MK ČR  pro rok 2013 685 tis. Kč. 
Příspěvek města vlastníkům doporučovaných objektů činí 461 tis. Kč (UZ 3404/3400 550tis Kč v rámci 
schváleného rozpočtu města na rok 2013). Z důvodu výše kvóty státní finanční podpory od MK ČR  a 
stanoveného minimálního procentuálního podílu finančních prostředků vlastníků objektů na celkových 
nákladech akce(podíl vlastníka z celkových rozpočtových nákladů je stanoven na min. 40%) nebude 
celková částka z rozpočtu města vyčerpána. 
 
Celkem je předkládán návrh na alokaci veřejných prostředků ve výši 1.146 tis. Kč. 
 
Subkomise při výběru žadatelů vycházela z výše přidělené finanční kvóty MK, ke stavebnímu stavu 
objektů, a dále k tomu, jak vlastníci objektů udržují průběžně stavební stav kulturní památky 
z vlastních prostředků. Přihlédnuto bylo rovněž k tomu, jak vlastníci kulturních památek respektují 
ustanovení památkového zákona. 
 
 
 
 
Návrh na usnesení:     
 
ZM schvaluje  rozdělení kvóty státní finanční podpory Programu regenerace MPR ve výši 685 tis. Kč 
a z rozpočtu Města Litoměřice 461 tis.Kč podle předloženého návrhu.  (viz.příloha orig.zápisu ) 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        



Příloha č. 1

Program regenerace  MPR 2013

Kulturní památka (identifikace 

objektu)

Akce obnovy (stručná 

charakteristika)

Celkové 

náklady 2013 

(v tis. Kč)

příspěvek MK 

(v tis. Kč)

příspěvek 

města 

Litoměřice (v 

tis. Kč)

vlastník 

(v tis. 

Kč)

% kvóta 

MK

% kvóta 

město

% kvóta 

vlastník

Lidická č.p. 148

obnova střechy a s tím 

související oráce
690 277 137 276

40,14% 19,86% 40,00%

Jarošova č.p. 150/2

obnova střechy a s tím 

související práce, nátěr 

oken

500 167 133 200

33,40% 26,60% 40,00%

Dómské nám. kanovnický dům č.p.3

obnova střechy a s tím 

související práce 720 241 191 288
33,47% 26,53% 40,00%

CELKEM 1 910 685 461 764



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:  25.4.2013 
žadatelka: H.L. 
předkládá: právní oddělení   
  
Návrh:      schválení dohody o splátkách 
 
Odůvodnění:   
Žadatelka se stala ke dni 8.12.2011 vlastníkem bytu č. XXXXX v domě č.p. XXXXX ulici 
v Litoměřicích. Město Litoměřice vykonávalo do nedávné doby v tomto domě správu. 
Vlastníci bytů byli povinni hradit Městu zálohy na služby. Žadatelka dluží na těchto zálohách 
za období od března do prosince 2012 částku 13.828,-Kč. Úrok z prodlení ke dni 14.3.2013 
činí 705,-Kč.  
Žadatelka žádá o povolení splátek ve výši 500,-Kč měsíčně počínaje měsícem duben 2013. 
Žadatelka uvádí, že není schopna uhradit dlužnou částku najednou, její příjem tvoří XXXXX. 
Žadatelka uvádí, že poté by byla schopna měsíční splátku navýšit. Dále žadatelka hradí 
XXXXX. Jak uvádí, XXXXX. 
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 H.L., bytem XXXXX, Litoměřice, na částku 
13.828,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek 
počínaje měsícem duben 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 
Paní 
H.L.  
bytem XXXXX, 412 01 Litoměřice 
(dále jen „dlužník“) 
 

uzavírají tuto dohodu 
 

Čl. 1 
Dlužník byl na základě smlouvy o obstarání správy domu uzavřené s věřitelem povinen hradit zálohy 
na úhradu služeb spojených s vlastnictvím bytu č. XXXXX na adrese XXXXX, Litoměřice. Dlužník za 
měsíce březen, červenec, srpen, listopad a prosinec 2012 dluží věřiteli na zálohách na služby částku 
13.828,-Kč. Dlužník tuto pohledávku uznává co do důvodu a výše. 
 
Dlužník bere na vědomí, že podle § 517 obč.zák. je povinen zaplatit věřiteli úrok z prodlení, jestliže  
nezaplatí ve lhůtě splatnosti. Dle nařízení vlády č.142/1994 Sb. je úrok z prodlení stanoven ve výši 
repo sazby stanovené ČNB k prvnímu dni kalendářního pololetí v němž trvá prodlení, zvýšené o sedm 
procentních bodů. Úrok z prodlení z dlužné částky 13.828,-Kč ke dni 14.3.2013 činí 705,-Kč. Tuto 
pohledávku uznává dlužník co do důvodu a výše. 

Čl. 2 
Pohledávka ve výši 13.828,-Kč s příslušenstvím uvedená v Čl. 1 této dohody  bude uhrazována 
dlužníkem jako jeho splatný dluh v  pravidelných měsíčních splátkách ve výši 500,-Kč pod ztrátou 
výhody splátek (jestliže dlužník nesplní některou z měsíčních splátek, stává se splatnou celá zbývající 
část dluhu), počínaje měsícem duben 2013, až do úplného zaplacení. 
 
Jednotlivé splátky budou hrazeny na účet věřitele č.  943410460257/0100 vedeného u KB,a.s.  pod 
VS: 9840002518 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 25.4.2013. 
 

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.   
 

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 dva věřitel této dohody. 
 
V Litoměřicích dne ...2013 
 
 
 
       Město Litoměřice          
zastoupené místostarostou                                    H.L. 
    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:   25.4. 2013 
předkládá:                    Mgr. Antonín Tym, OPaS 

 

   

 
Návrh předložit před jednáním ZM, nejpozději do čtvrtka (7 dní před jednáním) do 12.00 hod. 
sekretariátu města.. Po zařazení do programu předkládá navrhovatel osobně s řádným odůvodněním. 
Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření tohoto 
odboru. Předkládající odbor předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x navrhovateli. 
 
 
 
Návrh:   

Schválení návrhu na doplnění nového člena dozorčí rady 1. Geotermální Litoměřice, a.s.   

 
 
Odůvodnění:  
 
Dne 29.3. 2013 podal MUDr. Pavel Kejř rezignaci na člena dozorčí rady 1. Geotermální Litoměřice, 

a.s. a dne 5.4. 2013 tuto rezignaci za dozorčí radu společnosti převzal předseda dozorčí rady (DR)1. 

Geotermální Litoměřice, a.s. Ing. Radek Lončák, MBA.  

Dle stanov společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. musí mít dozorčí rada šest členů. Za 

odstoupivšího člena MUDr. Pavla Kejře je tedy nutné zvolit nového člena DR. Volba členů dozorčí 

rady je v kompetenci jediného akcionáře, města Litoměřice.  

Působnost jediného akcionáře vykonává město Litoměřice prostřednictvím orgánů města 
(zastupitelstvo, rada města, starosta, místostarostové). 
 

Předseda DR navrhuje na uvolněné místo v DR  ………………… 

 
Dopad do rozpočtu města: Návrh nemá dopad do rozpočtu města    
 

 
Návrh na usnesení:   

ZM schvaluje návrh na doplnění nového člena dozorčí rady 1. Geotermální Litoměřice, a.s.   

 
 
 

 
Podpis navrhovatele:          Přijaté usnesení: ______________ 
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Návrhy k projednání v ZM dne  25.04.2013 

    Předkládá: OSMMa BH 

majetkové záležitosti: 
 
Záměry: 
12. Prodej části pozemku parc.č. 4905/3 (orná půda) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geomet.plán) 
Žadatel: manželé D.a M.B.,D.B. a L.B.,.Litoměřice 
 
Odůvodnění: Pozemek užívají na základě nájemní smlouvy, jako přístupovou cestu k nemovitostem. 
Tento pozemek je také užíván i k nemovitostem ve vlastnictví J. a M.K. s tím, že na LV č. 3252 a 9703 
je zástavní právo a exekuční příkaz k prodeji nemovitostí. 
Stanovisko OSMM: Nájemní smlouva je na dobu neurčitou ve výši 2.332,- Kč/rok  : nájemci jsou  
manželé B.,D.B., .K. a M.   
Stanovisko OÚRM: Z hlediska záměrů rozvoje města není připomínek, dle platné ÚPD je pozemek 
součástí plochy s funkčním využitím pro specifické individuální bydlení. Avšak vzhledem k tomu, že 
požadovaná část pozemku představuje přístupovou komunikaci i k sousedním nemovitostem ve 
vlastnictví jiné osoby, OÚR nedoporučuje její prodej.  
Projednáno v MK dne 8.04.2013: Hlasováním  pro:0  proti:6  zdržel se :0 
MK nedoporučuje prodej 
 
Návrh na usnesení: 
ZM neschvaluje prodej části pozemku parc.č. 4905/3 (orná půda) v k.ú. Litoměřice (nutný 
odděl.geomet.plán)  
 

 
 
 
13. Směnu pozemků  včetně staveb parc.č. 4806/1, 4806/3, 4806/4, 4768/31, 4768/32,4794/20 
4795/1, 4795/2, 4796/12, 4797/4 a  4795/3 ( majetek LV 6948, 7410)  za pozemky v majetku obce 
2231/1 a 2526 vše v k.ú. Litoměřice a s finančním doplatkem ve prospěch žadatele 
Žadatel: manželé J. a L.T., Teplice a 
              Treinvest s.r.o,  
Odůvodnění: Při výstavbě obchodního centra v této lokalitě byla vybudovaná i komunikace. Tato 
komunikace slouží jako příjezdová, obslužná, pro zásobování a dalším subjektům včetně zastávky 
městské hromadné dopravy. Kolaudační rozhodnutí pod č.j. 12-40/OD-2005 povoluje užívání stavby , 
jako veřejně přístupovou část  a veřejně nepřístupovou část – betonová zpevněná plocha pro 
zásobování.  
Náklady na  vybudování komunikace činily 4.900.413,- Kč bez DPH. Městu  nabízejí převod za ½ 
z ceny tj. 2.450.206,- Kč bez DPH s tím, že pozemky parc.č. 4768/31, 4768/32, 4794/20, 47995/1, 
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4795/2, 4796/12,4797/4 a část pozemku 4795/3 o výměře cca 2427 m2  ve vlastnictví  (manželé T.LV 
6948) ,parc.č. 4806/1, 4806/3 a 4806/4 jsou ve vlastnictví  (Treinvest s.r.o jediný společník je pan T. 
 LV 7410). 
Pozemek parc.č. 4795/3 má celkovou výměru 3.077 m2, žadatel nabízí část o výměře  2.427 m2 (nutný 
odděl.geomt.plán) celková výměra převáděných pozemků je cca 3.215 m2 s tím, že tyto pozemky 
nabízí městu za 1.000,- Kč/m2 tj. cca 3.215.000,- Kč. 
Žadatel požádal o pozemky v majetku města : parc.č. 2231/1 a 2526 o celkové  výměře 3.199 m2 s 
návrhem, že by si tyto pozemky odkoupili  také za 1.000,- m2 tj. 3.199.000,- Kč.  
Stanovisko OSMM:Tyto pozemky město pronajímá na základě nájemní ze dne 28.05.2003 za úhradu 
9.720,- Kč ročně s 3 měsíční výpovědní lhůtou. Město Litoměřice má na pozemek parc.č. 2231/1   
s Ústeckým krajem smlouvu o výpůjčce na cca 7 m2 z důvodu dočasného  záboru na stavební akci 
„II/247- Přivaděč průmyslové zóny Prosmyky II.část“ .   
Stanovisko OÚRM: Pozemky v majetku obce tvoří území, které dle platné územně plánovací 
dokumentace (ÚPD) jsou zahrnuty do ploch s funkčním využitím jako OV - veřejná vybavenost. Ve 
smyslu ÚPD je v takovýchto plochách možné následující využití za stanovených podmínek: 
VEŘEJNÁ VYBAVENOST OV 
a) využití plochy 
Hlavní využití: 
- areály, stavby a zařízení občanské vybavenosti (zejména pro školství, zdravotnictví, sociální 
  péči, kulturu a veřejnou správu). 
Přípustné využití: 
- administrativa, 
- stavby a zařízení pro vzdělávání, kulturu a církevní účely - včetně služebních bytů, 
- maloobchodní zařízení do 150 m2 prodejní plochy, 
- stravovací a ubytovací zařízení, 
- bydlení, 
- veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a 
  mobiliářem pro relaxaci, orientaci a informace, 
- dětská hřiště, sportoviště a relaxační zařízení, 
- parkoviště pro potřebu zóny, 
- nezbytná technická vybavenost. 
Nepřípustné využití: 
- stavby a zařízení, které nesouvisejí s vymezeným hlavním nebo přípustným využitím; 
- stavby a zařízení, které v důsledku provozovaných činností překračují stanovené limity zatížení 
  okolí hlukem, prachem, exhalacemi nebo organoleptickým pachem – a to i druhotně např. 
  vyvolanou nákladní dopravou; 
Podmínky: 
- u obslužných zařízení je nutné řešit parkování vozidel na vlastním nebo k tomu účelu 
  určeném pozemku. 
b) prostorové uspořádání 
Účelové stavby a provozy podnikání nemají svým provozem negativně ovlivňovat sousední 
obytné zóny. Objekty musí svým měřítkem, formou zastřešení, výškou římsy a hřebene 
odpovídat kontextu a charakteru okolní zástavby. Vybavení parteru: mobiliář pro relaxaci, 
dětská hřiště, sportoviště (veřejná nekrytá).. 
KZ = 0,35 / 0,50; 
Projednáno v MK dne 25.02.2013: Hlasováním  pro:0  proti:6  zdržel se :0 
MK nedoporučuje směnu pozemků  včetně staveb parc.č. 4806/1, 4806/3, 4806/4, 4768/31, 
4768/32,4794/20 4795/1, 4795/2, 4796/12, 4797/4 a část pozemku 4795/3 ( majetek LV 6948, 7410) 
za pozemky v majetku obce 2231/1 a 2526 vše v k.ú. Litoměřice s tím, že město doplatí cca  
2.466.206,- Kč  o tuto částku musí být navýšen rozpočet 2013.  
Protinávrh : 
Projednáno v MK dne 25.02.2013: Hlasováním  pro:1  proti:3  zdržel se :2 
MK nedoporučuje směnu pozemků  včetně staveb parc.č. 4806/1, 4806/3, 4806/4, 4768/31, 
4768/32,4794/20 4795/1, 4795/2, 4796/12, 4797/4 a část pozemku 4795/3 ( majetek LV 6948, 7410) 
za pozemky v majetku obce 2231/1 a 2526 vše v k.ú. Litoměřice bez dalších finančních náhrad. 
 
Dopis ze dne 11.03.2013 od  s.r.o. JURIS LTM :  Uvedená společnost připravuje výstavbu prodejen 
v této lokalitě, směnou pozemků získá společnost územní souhlas a stavební povolení ( jedná se 
hlavně o pozemek parc.č. 4795/2, který je KN uveden jako ostatní – jiná plocha), vzhledem k ochotě 
města tento problém vyřešit nabízí sponzorský finanční dar ve výši 1 000 000,- Kč.  
 
Nové projednání v MK dne 8.04.2013  Hlasováním  pro:6 proti:0  zdržel se :0 
MK doporučuje 
Parcelní 
číslo Využití pozemku 

Číslo LV 
parcely Výměra m2 Vlastník 

4768/31 jiná plocha 6948 32 T. 
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4768/32 jiná plocha 6948 75 T. 

4794/20 ostat.komunikace 6948 18 T. 

4795/1 jiná plocha 6948 35 T. 

4795/2 jiná plocha 6948 55 T. 

4795/3 část ostat.komunikace 6948 2427 T. 

4796/12 jiná plocha 6948 35 T. 

4797/4 ostat.komunikace 6948 162 T. 

4806/1 jiná plocha 7410 251 Treinvest s.r.o. 

4806/3 ostat.komunikace 7410 123 Treinvest s.r.o. 

4806/4 ostat.komunikace 7410 2 Treinvest s.r.o. 
 
Pozemky v majetku obce : 
2231/1      ostatní plocha o výměře 3171 m2 
2526         ostatní plocha o výměře     28 m2 

 

Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje záměr směny pozemků  včetně staveb parc.č. 4806/1, 4806/3, 4806/4, 4768/31, 
4768/32,4794/20 4795/1, 4795/2, 4796/12, 4797/4 a část pozemku 4795/3 ( majetek LV 6948, 7410) 
za pozemky v majetku obce 2231/1 a 2526 vše v k.ú. Litoměřice bez dalších finančních nákladů 
pro Město Litoměřice   
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14. Podání žádosti o  bezúplatný převod pozemků dle přiloženého seznamu v k.ú. Litoměřice 
na ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
Žadatel: OSMM 
 
Odůvodnění: Jedná se o pozemky veřejné prostranství, cesty a místní komunikace, které obec 
udržuje. 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. Na všechny pozemky má předkupní právo Ústecký kraj, dle 
ÚP se jedná o veřejně prospěšné stavby D2 - Silnice II/247 - přivaděč průmyslové zóny Prosmyky . 
 

Parc.číslo Druh pozemku Využití  Výměra Lokalita 
2115/3 ostatní plocha ostat.komunikace 86 Prosmyky II část 

2212/10 ostatní plocha ostat.komunikace 62 Prosmyky II část 

5209/1 ostatní plocha ostat.komunikace 20 Prosmyky II část 

5209/3 ostatní plocha ostat.komunikace 910 Prosmyky II část 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatném převodu pozemků par.č.2115/3,2212/10,5209/1 a 
5209/3 v k.ú. Litoměřice na ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha 
 
 
15. Prodej části pozemku parc.č. 4020 o výměře cca 9 m2 v k.ú. Litoměřice (ul. Karla IV. výstavba 
TS) nutný odděl.geomet.plán 
Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s.,Děčín 
Odůvodnění: Z důvodu přestavby části areálu „Zahrady Čech“ je nutné přeložení stávající zděné 
trafostanice číslo LT-0131. Nově plánovaný rozvod NN a VN pro tuto lokalitu bude zajišťovat nová TS 
typu Scheidt NEK 250/350, která má být umístěna do ulice Karla IV., před areál Zahrady Čech do 
volného terénu na pozemek parc.č. 4020 v k.ú. Litoměřice (z části komunikace a z části veřejná 
zeleň). Podle projektové dokumentace by měla být dotčena stavbou část pozemku parc.č. 4020 o 
výměře 8,75 m2. 
Stanovisko OÚRM: Není námitek k umístění nové TS podle předložené PD. 
Stanovisko OŽP: Nedojde k poškození žádné části životaschopného stromu vedle vjezdu do areálu 
Zahrady Čech. Budou dodrženy technologie úprav podle ČSN. 
Stanovisko ODaSH: Není námitek.TS nebude zasahovat do jízdního profilu komunikace. TS musí být 
min. 0,5 m od hrany obrubníku. 
  
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 4020 o výměře cca 9 m2 v k.ú. Litoměřice 
(nutný odděl.geomet.plán)  
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Typ    
 

 
Prodeje: 
 
16. Prodej zastavěného pozemku parc.č. 498/8 o výměře 21 m2 v k.ú. Litoměřice  
Žadatel: manželé Ing.L. a Ing.V.J., Litoměřice  
Odůvodnění:  Žadatelé jsou vlastníci stavby – garáže, která stojí na pozemku v majetku města. Pro 
dořešení majetkoprávního vztahu žádají o odkoupení. 
Stanovisko OÚRM: Z hlediska záměrů rozvoje města a taktéž s ohledem na koncepci platné územně 
plánovací dokumentace není k prodeji pozemku námitek ani připomínek 
Stanovisko OSMM: Doporučuje prodej pozemku za cenu smluvní ve výši 1.366,- Kč/m2. Tato částka 
byla schválená v ZM dne 23.06. a 15.09.2011 prodej pozemků pod stavbou (garáže) v ul. Krupka 
Projednáno v MK dne 25.02.2013: Hlasováním  pro:6  proti:0  zdržel se :0 
MK doporučuje prodej 
Záměr projednán a schválen v ZM 14.03.2013 pod  č. usn. 59/2/2013 
Zveřejněno na úřední desce: od 22.03.2013 do 8.04.2013  není připomínek ani námitek 
Cena pozemku smluvní: 1.366,- Kč/m2 
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje prodej zastavěného pozemku parc.č. 498/8 o výměře 21 m2 v k.ú. Litoměřice za 
cenu smluvní ve výši 28.686,- Kč manželům Ing. L. a Ing. V.J., Litoměřice  
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17. Prodej  zastavěného pozemku parc.č. 5414/8 o výměře 16 m2 v k.ú. Litoměřice 
Žadatel: manželé Ing. J.a I.H.,Litoměřice 
Odůvodnění: Kontrolou bylo zjištěno, že v lokalitě zahrádek „ Na Bídnici“  jsou dva zastavěné 
pozemky v majetku města.  
Stanovisko OÚRM: Z územního hlediska není námitek k prodeji pozemků. Předmětné pozemky jsou 
ve smyslu ÚPD zahrnuty do plochy s funkčním využitím pro individuální rekreaci v zahrádkářských 
osadách. 
Projednáno v MK dne 25.02.2013:  Hlasováním  pro:6  proti:0  zdržel se :0 
MK doporučuje prodej 
Záměr projednán a schválen v ZM 14.03.2013 pod  č. usn. 60/2/2013 
Zveřejněno na úřední desce : od 22.03.2013 do 8.04.2013  není připomínek ani námitek 
Cena pozemku smluvní:  150,-Kč/m2  
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje prodej  zastavěného pozemku parc.č. 5414/8 o výměře 16 m2 v k.ú. Litoměřice za 
cenu smluvní ve výši 2.400,- Kč manželům Ing. J.a I.H.,Litoměřice 
 

 
 
 
 
18. Prodej  zastavěného pozemku parc.č. 5417/11 o výměře 22 m2 v k.ú. Litoměřice 
Žadatel: I.M., Litoměřice 
Odůvodnění: Kontrolou bylo zjištěno, že v lokalitě zahrádek „ Na Bídnici“  jsou dva zastavěné 
pozemky v majetku města.  
Stanovisko OÚRM: Z územního hlediska není námitek k prodeji pozemků. Předmětné pozemky jsou 
ve smyslu ÚPD zahrnuty do plochy s funkčním využitím pro individuální rekreaci v zahrádkářských 
osadách. 
Projednáno v MK dne 25.02.2013:  Hlasováním  pro:6  proti:0  zdržel se :0 
MK doporučuje prodej 
Záměr projednán a schválen v ZM 14.03.2013 pod  č. usn. 60/2/2013 
Zveřejněno na úřední desce : od 22.03.2013 do 8.04.2013  není připomínek ani námitek 
Cena pozemku smluvní:  150,-Kč/m2  
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje prodej  zastavěného pozemku parc.č. 5417/11 o výměře 22 m2 v k.ú. Litoměřice za 
cenu smluvní ve výši 3.300,- Kč I.M., Litoměřice 
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19. Prodej pozemku parc.č. 2693/9 o výměře 7 m2 a 2693/10 o výměře 6 m2 v k.ú. Litoměřice  
Žadatel: ČR Ředitelství vodních cest, Vinohradská 2396/184, Praha, 
Odůvodnění: Žadatel má záměr na pravém břehu Labe - Lodním náměstí  obnovit kotviště pro osobní 
vodní dopravu, které nahradí nevyhovující stávající. Jedná se o úpravu stávajícího plovoucího mola 
v Mlýnském rameni ( pro malá plavidla).  
Součástí trvalé stavby je rovněž trvalé umístění platebních znaků na pozemcích parc.č. 2693/3 a 
2693/1 v k.ú. Litoměřice. RM dne 15.02.2013 poskytla souhlas k trvalému  bezplatnému umístění 
plavebních znaků.   
Žadatel má zájem o odkoupení pozemků, na kterém budou umístěny betonové bloky, sloužící pro 
umístění vázacího zařízení a umístění lávky 
Stanovisko OÚRM: Nemá námitek k obnově kotviště 
Projednáno v MK dne 25.02.2013: Hlasováním  pro:3  proti:0  zdržel se :3 
MK nedoporučuje prodej, přiklání se k dlouhodobému pronájmu nebo výpůjčce pokud to umožní 
podmínky získání dotace 
Stanovisko OSMM: Investiční záměr akce „Úvaziště pro osobní vodní dopravu na dolním Labi“ je 
schválený Ministerstvem dopravy a hrazený z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. 
Stavby provedené v rámci investičního záměru jsou stavby trvalé. Navrhované zábory na 
předmětných pozemcích jsou součásti této trvalé stavby (betonové bloky zapuštěné do terénu). 
Technické řešení stavby za stávající konfigurace terénu a požadavků na funkci stavby neumožňuje 
umístění stavby pouze na pozemky ve správě Povodí Labe, s.p. a je nutno stavbou zasáhnout i 
pozemky sousední.  
Záměr projednán a schválen v ZM 14.03.2013 pod  č. usn. 61/2/2013 
Zveřejněno na úřední desce : od 22.03.2013 do 8.04.2013  není připomínek ani námitek 
Cena dle znaleckého posudku č. 1175-20/13 :  8.300,- Kč 
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje prodej pozemků parc.č. 2693/9 o výměře 7 m2 a 2693/10 o výměře 6 m2 v k.ú. 
Litoměřice za cenu dle znal.posudku 8.300,- Kč ČR Ředitelství vodních cest, Vinohradská 
2396/184, Praha, 
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20. Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 1167/2013 od ČR ÚZSVM, 
Rašínovo nábřeží 390, Praha 
Žadatel: OSMM 

Odůvodnění: Jedná se o pozemky ostatní plocha – komunikace, chodníky v ul. Na Valech, tyto 
pozemky obec udržuje. 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. 

Parc.č. Druhu pozemku Využití pozemku Výměra Lokalita 
827/26 ostatní plocha ostat.komunikace 492 chodníky Na Valech 
827/27 ostatní plocha ostat.komunikace 303   
827/28 ostatní plocha ostat.komunikace 232   
827/29 ostatní plocha ostat.komunikace 173   
827/31 ostatní plocha ostat.komunikace 221   
827/33 ostatní plocha ostat.komunikace 110   
827/34 ostatní plocha ostat.komunikace 16   
827/35 ostatní plocha ostat.komunikace 211   
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemků parc.č. 827/26,27,28,29,31,33,34 a 35  

v k.ú. Litoměřice, č.j. 1167/13 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha 
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21. Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 1597/2013 od ČR ÚZSVM, 
Rašínovo nábřeží 390, Praha 
Žadatel: OSMM 

Odůvodnění: Jedná se o pozemky ostatní plocha a pozemek pod domem MŠ v majetku obce v ul. 
Alšova, pozemky jsou v uzavřeném areálu, tyto pozemky obec udržuje. 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. 

Parc.číslo Druhu pozemku Využití pozemky Výměra Lokalita 
839/2 ostatní plocha ostat.komunikace 18 MŠ v ul. Alšova 
839/3 ostatní plocha ostat.komunikace 9   
840/3 zast.plocha a nádvoří   84   
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemků parc.č. 839/2,3 a 840/3  v k.ú. 
Litoměřice, č.j. 1597/13 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha 

 

22. Prodej nemovitostí (stavba - garáž + pozemek) parc.č. 871/6 – 871/11,13 v k.ú. Litoměřice 
dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku 
Města  
Žadatel: OSMM 
Odůvodnění: Garáže jsou užívány na základě nájemní smlouvy s tří měsíční výpovědní lhůtou v ul. 
Pražská  
 
Parc. číslo Druhu pozemku Výměra Nájemce 

871/6 zastavěná plocha 26 M. 
871/7 zastavěná plocha 22 Veřejná nabídka prodáno za 180.100,-Kč 
871/8 zastavěná plocha 21 B. 
871/9 zastavěná plocha 22 V. 
871/10 zastavěná plocha 22 B. 
871/11 zastavěná plocha 23 G. 
871/12 zastavěná plocha 22 Nemá zájem kupovat T. 
871/13 zastavěná plocha 25 S. 
 
Doporučená cena: smluvní 150.000,-Kč  
Stanovisko OSMM: Volné garáže prodávat obálkovou metodou 
Stanovisko OÚRM: Na základě posouzení možnosti prodeje objektů stávajících garáží na 
pozemcích parc. č. 871/6 - 13 v k.ú. Litoměřice ve vztahu k platné ÚPD lze konstatovat, že z hlediska 
záměrů rozvoje města a taktéž s ohledem na koncepci územního plánu není k případnému prodeji 
garáží vč. zastavěných pozemků připomínek ani námitek.  
Projednáno v MK dne 26.11.2012. Hlasováním  pro:6  proti:0      zdržel se :0 
MK doporučuje prodej nemovitostí za cenu ve výši 150.000,- Kč 
Dopad na rozpočet 2013 : navýšení příjmu ÚZ 4802/4000 o cca 1.200.000,- Kč,  
Záměr projednán a schválen v ZM 13.12.2012 pod  č. usn. 245/10/2012 
Zveřejněno na úřední desce : od 3.01.2013 do 21.01.2013  není připomínek ani námitek 
Cena nemovitostí smluvní 
 
Návrh na usnesení : 
a)  ZM schvaluje  prodej stavby včetně pozemku  parc.č. 871/6 o výměře 26 m2 v k.ú. Litoměřice 
za cenu smluvní ve výši 150.000,- Kč panu M.M., Litoměřice   
 
b) ZM schvaluje  prodej stavby včetně pozemku  parc.č. 871/7 o výměře 22 m2 v k.ú. Litoměřice 
za cenu smluvní ve výši 180.100,- Kč (veřejná nabídka) paní E.B., Litoměřice  

  
c) ZM schvaluje  prodej stavby včetně pozemku  parc.č. 871/8 o výměře 21 m2 v k.ú. Litoměřice 
za cenu smluvní ve výši 150.000,- Kč panu J.B. a J.B., Litoměřice  
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d) ZM schvaluje  prodej stavby včetně pozemku  parc.č. 871/9 o výměře 22 m2 v k.ú. Litoměřice 
za cenu smluvní ve výši 150.000,- Kč Ing. J.V., Litoměřice 
 
e) ZM schvaluje  prodej stavby včetně pozemku  parc.č. 871/10 o výměře 22 m2 v k.ú. Litoměřice 
za cenu smluvní ve výši 150.000,- Kč panu F.B. a M.D., Fiše na dvě splátky a to ½ při podpisu 
KS a ½ do roka od podpisu KS 
 
f) ZM schvaluje  prodej stavby včetně pozemku  parc.č. 871/11 o výměře 23 m2 v k.ú. Litoměřice 
za cenu smluvní ve výši 150.000,- Kč paní Z.G., Litoměřice 
 
g) ZM schvaluje  prodej stavby včetně pozemku  parc.č. 871/13 o výměře 25 m2 v k.ú. 
Litoměřice za cenu smluvní ve výši 150.000,- Kč manželům M.a E.S., Litoměřice na dvě splátky 
a to ½ při podpisu KS a ½ do roka od podpisu KS 
 
Dle bodu a-g doporučujeme rozpočtové opatření: navýšit rozpočet na příjmové položce 
(nebytové prostory) o částku 1.200.000,- Kč  UZ 4802/4000. Finanční prostředky budou použity 
na snížení zdrojů z minulých let  UZ 1805/1000 

 
 
 
 
23.  Prodej obsazeného bytu třetí osobě č. 13, Tylova 1035/8, Litoměřice, 
Žadatel: OSMM 
Odůvodnění:  Projednáno v RM dne 30.08.2012 prodej obsazeného bytu obálkovou metodou a v RM 
14.02.2013 číslo usnesení 84/3/2013. 
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13 1+3 108,10 990.000,00 Kč S.M. Litoměřice 
 
Návrh na usnesení:  
 
ZM schvaluje prodej dle podmínek „Zásad prodeje bytů a nebytových prostor z majetku Města 
Litoměřice“ , BJ  č.1035/13 ul. Tylova 1035/8 v k.ú. Litoměřice  se souvisejícími podíly na 
společných částech domu a pozemku panu M.S., Litoměřice 
 
 
24. Prodej bytových jednotek v ul. U Katovny 2004/6 a A.Muchy 425/11 v k.ú. Litoměřice  
Žadatel: OSMM 
Odůvodnění:  Projednáno v RM dne 30.08.2012 a 11.10.2012, prodej bytové jednotky po termínu 
přijetí nabídky stanovené zákonem ve lhůtě  6-ti měsíců (p. C.) a RM 21.03.2013  výměna bytu (p.G.) 

by
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4 3+1 66,17 311.152,00 Kč C.T. Litoměřice 
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30 2+0 40,94 189.451,00 Kč G.S. Litoměice  
 
Návrh na usnesení:  
ZM schvaluje prodej dle podmínek „Zásad prodeje bytů a nebytových prostor z majetku Města 
Litoměřice“ ,BJ č. 2004/4 ul. U Katovny 2004/6 Litoměřice se souvisejícími podíly na 
společných částech domu panu T.C., Litoměřice  a BJ č. 425/30 A.Muchy 425/11  v k.ú. 
Pokratice  se souvisejícími podíly na společných částech domu a pozemku panu S.G., 
Litoměřice 
 
 
 
25. Zrušení usnesení ZM ze dne 14.3.2013 č. 73/2/2013  (Zřízení věcného práva – umístění, 
provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem  pozemků parc.č. 44, 68/12 a 
84/1 v k.ú.Pokratice).   
Žadatel:  ČEZ Distribuce, a.s.,Teplická 874/8, Děčín 
Odůvodnění: Po zaslání návrhu smlouvy pro stavbu „U 416 Ltm, Pokratice - NN rekonstrukce části 
sítě -část1“ podle přijatého usnesení č. 73/2/2013 ze dne 14.3.2013 se zástupce žadatele (Projektová 
spol. Ing. P.D., která má zplnomocnění k uzavírání smluv o VCB) s omluvou ohradil proti výpočtu ceny 
jednorázové náhrady s odkazem, že poskytli špatnou délku (resp. vypočítali špatnou délku z výměry 
umístěného zařízení). 
Stanovisko OSMM: Kontrolním měřením v katastrální mapě s ohledem na předložené geometrické 
plány bylo zjištěno, že původně obdržené délky kabelu v jednotlivých pozemcích jsou opravdu 
nadměrečné a nebylo by možno je v takové délce do pozemku umístit.  
Zřízení věcného břemene pro stavební akci „U 416 Ltm, Pokratice - NN rekonstrukce části sítě“ bude  
nově projednáno viz následující návrh č. 27 
 
Návrh na usnesení                                                                                                                                                                                                                                
ZM ruší usnesení ze dne 14.3.2013 č. 73/2/2013    zřízení věcného břemene – umístění, 
provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 44, 
68/12,  84/1 v k.ú.Pokratice dle GP 1029-804/2007, 1030-804/2007 ve prospěch oprávněného 
spol. ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 
37.056,-Kč + 21% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN. 
 
 
26. Zrušení usnesení ZM ze dne 14.3.2013 č. 74/2/2013  (Zřízení věcného práva – umístění, 
provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem  pozemků parc.č. 85/1, 85/2, 
120, 150/1, 154/2, 154/3, 172/20 a 1345/68 v k.ú.Pokratice.)  
Žadatel:  ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 
Odůvodnění: Po zaslání návrhu smlouvy pro stavbu „U 416 Ltm, Pokratice - NN rekonstrukce části 
sítě – část 2“ podle přijatého usnesení č. 74/2/2013 ze dne 14.3.2013 se zástupce žadatele  
(Projektová spol. Ing. P.D., která má zplnomocnění k uzavírání smluv o VCB) s omluvou ohradil proti 
výpočtu ceny jednorázové náhrady s odkazem, že poskytli špatnou délku ( resp. vypočítali špatnou 
délku z výměry umístěného zařízení). 
Stanovisko OSMM: Kontrolním měřením v katastrální mapě s ohledem na předložený geometrický 
plán bylo zjištěno, že původně obdržené délky kabelu v jednotlivých pozemcích jsou opravdu 
nadměrečné a nebylo by možno je v takové délce do pozemku umístit.  
Zřízení věcného břemene pro stavební akci „U 416 Ltm, Pokratice - NN rekonstrukce části sítě“ bude 
nově projednáno viz následující návrh č. 27 
 
Návrh na usnesení                                                                                                                                                                                                                              
ZM ruší usnesení ze dne 14.3.2013 č. 74/2/2013, zřízení věcného břemene – umístění, 
provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 85/1, 
85/2, 120, 150/1, 154/2, 154/3, 172/20, 1345/68 v k.ú.Pokratice dle GP 1029-804/2007, 1030-
804/2007 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za 
jednorázovou úhradu ve smluvní výši 189.312,-Kč + 21% DPH a poplatky za vklad smlouvy do 
KN. 
 
27. Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční 
soustavy k části pozemku  parc.č. 68/12, 84/1, 44, 85/1, 85/2, 154/2, 154/3, 1345/66, 150/1, 120 a 
172/20  v k.ú. Pokratice 
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Žadatel:  ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 
Odůvodnění:  Jedná se o nové projednání zřízení věcného břemene, viz zrušené předchozí návrhy 
ZM ze dne 14.3.13 (č.73/2/2013 a č. 74/2/2012) z důvodu výše jednorázové náhrady odvozené od 
špatně zadané délky umístěných kabelů. 
V rámci stavební akce „„  UU  441166  LLttmm,,PPookkrraattiiccee--NNNN  rreekkoonnssttrruukkccee  ččáássttii  ssííttěě  IIEE--1122--4400000000888877--    ččáásstt  11  aa  
ččáásstt  22  ““  byla žadatelem vybudována ččáásstt nové elektrizační distribuční soustavy. 
Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č. 
9810000100 ze dne 6.6.2006 .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) 

68/12 ostatní plocha ostat.komunikace 499 NN 8 96,00 161,28 768,00 

84/1 ostatní plocha ostat.komunikace 3986 NN 223 96,00 4 495,68 21 408,00 

44 ostatní plocha ostat.komunikace 462 NN 1,19 96,00 23,99 114,24 

85/1 ostatní plocha ostat.komunikace 593 NN 99 96,00 1 995,84 9 504,00 

85/2 ostatní plocha ostat.komunikace 90 NN 82 96,00 1 653,12 7 872,00 

154/2 ostatní plocha ostat.komunikace 2 NN 1 96,00 20,16 96,00 

154/3 ostatní plocha ostat.komunikace 2397 NN 131 96,00 2 640,96 12 576,00 

1345/66 ostatní plocha ostat.komunikace 296 NN 63 96,00 1 270,08 6 048,00 

150/1 ostatní plocha ostat.komunikace 2967 NN 716 96,00 14 434,56 68 736,00 

120 ostatní plocha ostat.komunikace 900 NN 92 96,00 1 854,72 8 832,00 

172/20 ostatní plocha ostat.komunikace 153 NN 0,41 96,00 8,27 39,36 

cena celkem bez DPH   1416,6   28 558,66 
Kč 

135 993,60 Kč 

cena celkem s DPH         164 552,26 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. 68/12, 84/1, 44, 85/1, 85/2, 154/2, 154/3, 
1345/66,150/1, 120 a 172/20 v k.ú.Pokratice dle GP 1029-804/2007, 1030-804/2007 ve prospěch 
oprávněného spol. ČEZ Distribuci, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve 
smluvní výši 135.994,-Kč + 21% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN. 

 
 
28. Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční 
soustavy k části pozemku  parc.č. 3946/1 v k.ú. Litoměřice 
Žadatel:  ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 
OOddůůvvooddnněěnníí::  VV  rráámmccii  ssttaavveebbnníí  aakkccee  „„  UU  335500  LLTT,,  LLiittoomměěřřiiccee,,  NNaa  MMýýttěě--NNNN  pp..pp..čč..  33993300//11LLTT,,  ,,IIVV--1122--
44000033668844““  bbyyllaa  žžaaddaatteelleemm  vvyybbuuddoovváánnaa  nnoovváá  eelleekkttrriizzaaččnníí  ddiissttrriibbuuččnníí  ssoouussttaavvaa..  
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PPřřeedd  ssttaavveebbnníí  aakkccíí  bbyyllaa  uuzzaavvřřeennaa  ssmmlloouuvvaa  oo  bbuuddoouuccíí  ssmmlloouuvvěě  pprroo  zzřříízzeenníí  vvěěccnnééhhoo  bbřřeemmeennee  čč..  
99881100000000112277  ddnnee  2211..66..22000077..  OObbjjeeddnnaavvaatteelleemm  ggeeoomm..  pplláánnuu  aa  jjeehhoo  ppllááttcceemm  bbyyll  žžaaddaatteell..  PPooppllaattkkyy  zzaa  
vvkkllaadd  ssmmlloouuvvyy  ddoo  KKNN    hhrraaddíí  žžaaddaatteell..  

  

PPaarrcceellnníí  
ččíísslloo  

NNáázzeevv  ddrruuhhuu  
ppoozzeemmkkuu  ZZppůůssoobb  vvyyuužžiittíí  VVýýmměěrraa  

DDrruuhh  
zzaařříízzeenníí  

((ppřřííppoojjkkaa))  

DDééllkkaa  
vveeddeenníí  bbmm  

nnááhhrraaddaa  
zzaa  bbmm  //  KKčč  DDPPHH  2211%%  vvýýppooččeett        

((bbeezz  DDPPHH))  

33994466//11  oossttaattnníí  pplloocchhaa  oossttaattnníí  kkoommuunniikkaaccee  11559966  NNNN  66  9966,,0000  112200,,9966  557766,,0000  

cceennaa  cceellkkeemm  bbeezz  DDPPHH      66      112200,,9966  KKčč  557766,,0000  KKčč  

cceennaa  cceellkkeemm  ss  DDPPHH                  669966,,9966  KKčč  

CCeennaa  zzaa  BBMM  jjee  uurrččeennaa  ddllee  ppllaattnnýýcchh  zzáássaadd,,  sscchhvváálleennýýcchh    ZZaassttuupp..  mměěssttaa    LLiittoomměěřřiiccee  ddnnee  2233..66..22000055  ppoodd    čč..  jjeedd..  II//2200  

CCeelléé  ppllaattnnéé  zznněěnníí  „„ZZáássaadd  oo  zzřřiizzoovváánníí  vvěěccnnýýcchh  bbřřeemmeenn,,  oommeezzuujjííccíícchh  vvllaassttnniicckkéé  pprráávvoo  MMěěssttaa  LLiittoomměěřřiiccee  kk  vvěěcceemm  nneemmoovviittýýmm““,,  jjee  
uuvveeřřeejjnněěnnoo  nnaa  iinntteerrnneettoovvýýcchh  ssttrráánnkkáácchh  MMěěssttaa  LLiittoomměěřřiicc;;  iinntteerrnneettoovváá  aaddrreessaa::    hhttttpp::////rraaddnniiccee..lliittoommeerriiccee..cczz//ddookkuummeenntt--556688554499..hhttmmll  

  

NNáávvrrhh  nnaa  uussnneesseenníí  

ZZMM  sscchhvvaalluujjee  zzřříízzeenníí  vvěěccnnééhhoo  bbřřeemmeennee  ––  uummííssttěěnníí,,  pprroovvoozzoovváánníí  úúddrržžbbyy  aa  oopprraavv  eelleekkttrriizzaaččnníí  
ddiissttrriibbuuččnníí  ssoouussttaavvyy  kk  ččáássttii  ppoozzeemmkkuu  ppaarrcc..čč..  33994466//11vv  kk..úú..  LLiittoomměěřřiiccee  ddllee  GGPP  33446622--44//22000088  vvee  
pprroossppěěcchh  oopprráávvnněěnnééhhoo  ssppooll..  ČČEEZZ  DDiissttrriibbuuccee,,  aa..ss..,,  TTeepplliicckkáá  887744//88,,  DDěěččíínn,,  zzaa  jjeeddnnoorráázzoovvoouu  úúhhrraadduu  
vvee  ssmmlluuvvnníí  vvýýššii  557766,,--KKčč  ++  2211%%  DDPPHH  aa  ppooppllaattkkyy  zzaa  vvkkllaadd  ssmmlloouuvvyy  ddoo  KKNN.. 

 

 
 
29. Zřízení zástavního práva k nemovitosti čp. 2261 v k.ú. Litoměřice (bývalá Pohoda) 
Žadatel: OSMM 
Odůvodnění: Ministerstvo pro místní rozvoj z programu „Podpora výstavby podporovaných bytů pro 
rok 2012“ uvolnilo dotaci ve výši 4.800.000,- Kč, pro případ porušení podmínek programu se zřizuje 
smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti čp. 2261 na dobu 20 let od kolaudačního souhlasu. 
Stanovisko OSMM: Jedná se o přestavbu dumu zvláštního určení –  8 pečovatelských bytů v ul. 
Kosmonautů čp. 2261 
 
Návrh na usnesení:  
ZM schvaluje zřízení zástavního práva  (č. 117D514000230) na dobu 20 let od kolaudačního 
souhlasu k nemovitosti čp. 2261 v k.ú. Litoměřice s ČR-Ministerstvem pro místní rozvoj, Praha  
(viz.příloha) 
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