
POZVÁNKA 
 

na 10. veřejné zasedání Zastupitelstva m ěsta Litom ěřic konané dne 13.12.2012 od 16:00 hod. 
v kongresovém sále Gotického hradu v Litom ěřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68  

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

1. Rozpo čtová opat ření dle doporu čení FV ze dne 4.12. 2012 
2. Návrh rozpo čtu Města Litom ěřice na rok 2013 
3. Rezignace člena FV 
4. Schválení dodatk ů č.1 ke zřizovacím listinám PO ZŠ v Litom ěřicích  
5. Zápis z likvida ční komise 
6. Schválení aktualizovaného Strategického plánu ro zvoje m ěsta Litom ěřice 
7. Vzetí na v ědomí TOP 10 problém ů  
8. Odpis nevymahatelných pohledávek ÚSBH 
9. Splátkový kalendá ř, prominutí poplatk ů z prodlení 
10. Vydání obecn ě závazné vyhlášky č. 3/2012 o místním poplatku za komunální odpad 
11. Sejmutí p ředkupního práva pro ÚK u pozemku parc. č. 3408/68 v k. ú. Litom ěřice 
12. Iktové centrum M ěstské nemocnice v Litom ěřicích 

 
Majetkové záležitosti: 
 
Záměry:  

13. Prodej pozemku parc. č. 363/3 o vým ěře 42 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice 
14. Prodej pozemku parc. č. 2660/16 o vým ěře 157 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litom ěřice 
15. Prodej části pozemk ů parc.č. 1313/93 o vým ěře cca 23 m 2, 1313/8 o vým ěře cca 91 m 2 a 

1313/94 o vým ěře cca 33 m 2 v k.ú. Litom ěřice  
16. Prodej nemovitostí 8 garáží v k.ú. Litom ěřice  

 
Prodeje:  

17. Nákup pozemk ů parc.č. 3718/147 o vým ěře 188 m2, 3718/148 o vým ěře 17 m2 a 3718/149 
o vým ěře 7 m2 (vše ostatní plocha) v k.ú. Litom ěřice 

18. Nákup pozemku parc. č. 4724/5 o vým ěře 26 m2 v k.ú. Litom ěřice 
19. Nákup pozemku parc. č. 2472/42 (orná) o vým ěře 895 m2 a bezúplatný p řevod parc. č. 

2472/91 (orná) o vým ěře 2.365 m2 v k.ú. Litom ěřice (Mi řejovická strá ň – pod budoucí  
komunikací, nezaps. GP) 

20. Prodej nemovitostí (jiné stavby bez č.p.) včetně pozemk ů: p.č. 4008/15 o vým ěře 718 
m2, p.č. 4008/16 o vým ěře 693 m2, p.č. 4008/18 o vým ěře 670 m2 a p.č. 4008/22 o vým ěře 
659 m2 v k.ú. Litom ěřice (areál bývalých KDH) 

21. Prodej pozemku parc. č. 2652/1 o vým ěře 266 m2 v k.ú. Litom ěřice 
22. Bezúplatný p řevod pozemk ů  v k.ú. Litom ěřice, smlouva č.j. 1032991238 od PF ČR , 

Husinecká 1024, Praha 3 
23. Bezúplatný p řevod pozemk ů  v k.ú. Litom ěřice, smlouva č.j. 5256/12 od ČR ÚZSVM, 

Rašínovo náb řeží 390, Praha 
24. Bezúplatný p řevod pozemk ů  v k.ú. Litom ěřice, smlouva č.j. 6257/12 od ČR ÚZSVM, 

Rašínovo náb řeží 390, Praha 
25. Bezúplatný p řevod pozemk ů  parc.č.3894/4 o vým ěře 895 m2 a 3894/2 o vým ěře 117 m2 

v k.ú. Litom ěřice na PO M ěstská nemocnice Litom ěřice 
26. Vypo řádání vlastnických vztah ů ke kanaliza čnímu za řízení realizovanému v rámci 

stavby „Kanalizace mikroregionu Litom ěřice“ 
V.  Informace 
VI.  Interpelace  
VII.  Diskuze 
VIII.  Závěr 
 
 



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

N  Á  V  R  H     D  O     Z M 
 
 
 
pro jednání ZM,  dne : 13. 12. 2012 
 
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 4. 12. 2012 (viz příloha orig. zápisu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                              
 



Zápis
z jednání výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice

Finanční výbor (FV)

konaného dne 4.12.2012 od 16:00 v zasedací místnosti ČNIS MěÚ Litoměřice

Přítomni:

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

Omluven:

 Josef Čech

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

Zapisovatel: ing. Iveta Zalabáková

Program:

1. Návrhy na rozpočtová opatření
2. Různé

Konec jednání:16:30

Termín příštího jednání: bude upřesněn 

Zapsal(a): ing. Iveta Zalabáková



Hosté: 

Ad 1. Návrhy na rozpočtová opatření:

Dotace – viz příloha (soubor rozpočtová opatření)
FV schvaluje bez připomínek.
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0) 

Ekonomický odbor – viz příloha (soubor rozpočtová opatření)
FV schvaluje bez připomínek.
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)

Správní odbor – viz příloha (soubor rozpočtová opatření)
FV schvaluje bez připomínek.
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)

Sociální fond – viz příloha (soubor rozpočtová opatření)
FV schvaluje bez připomínek.
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)

Odbor školství, kultury, sportu a pam. péče – viz příloha (soubor  rozpočtová opatření)
FV schvaluje bez připomínek.
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)

Odbor správy majetku města, bytového a lesního hosp. – viz příloha (soubor rozpočtová opatření)
FV schvaluje bez připomínek.
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)

Odbor životního prostředí – viz příloha (soubor rozpočtová opatření)
FV schvaluje bez připomínek.
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – viz příloha (soubor rozpočtová opatření)
FV schvaluje bez připomínek.
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)

Stavební úřad – viz příloha (soubor rozpočtová opatření)
FV schvaluje bez připomínek.
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)

Odbor územního rozvoje – viz příloha (soubor rozpočtová opatření)
FV schvaluje bez připomínek.
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)

Odbor dopravy a siln. hospodářství – viz příloha (soubor rozpočtová opatření)
FV schvaluje bez připomínek.
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)

Oddělení projektů a strategií – viz příloha (soubor rozpočtová opatření)
FV schvaluje bez připomínek.
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)

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

Ad 2. Různé
V rámci trvalých úsporných opatření nadále platí:
- při projednávání záležitostí v RM, ze kterých vyplývají další finanční nároky, které nejsou kryty v rámci 
schváleného rozpočtu města, je nutno finanční krytí nejprve předjednat ve FV
- před předložením těchto návrhů do RM je nutno písemně informovat vedoucí ekonomického odboru o výši 
předpokládaného finančního nároku nekrytého schváleným rozpočtem a způsobu jeho financování – tj. 
zasláním materiálu předkládaného do RM s uvedením těchto informací



- nutná snaha o maximální úspory v rámci schváleného rozpočtu
- u nutných nových akcí hledat přednostně zdroje v již schváleném rozpočtu, případně ve svých fondech 
(platí pro PO)
- v každém materiálu, který bude projednáván RM a bude spojen s finančním pohybem či dopadem 
na rozpočet města bude v odůvodnění uveden přesně ÚZ v rámci schváleného rozpočtu, popř. zda 
tento finanční pohyb má dopad do rozpočtové rezervy (v případě, že není obsaženo ve schváleném 
rozpočtu) 

vývoj daňových příjmů k 11/2012: 
- oproti 11/011 navýšení o 9,4 mil. Kč (vývoj u jednotlivých daní – viz příloha)
- další vývoj daňových příjmů bude nadále průběžně sledován

 Přílohy:
 Návrhy rozpočtových opatření 
 Zápis z jednání Rady SONO
 Daňové příjmy k 11/2012

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

14004/2300 0 7 7 0 7 7 14004/2300

27003/2000 53 20 73 53 20 73 27003/2000

29004/5000 9 12 21 9 12 21 29004/5000

13233/630X 505 412 917 786 412 1 198 13233/630X

13233/630X Vzdělávání sociálních pracov. MěÚ Ltm. a poskytovatelů služeb 240 30 270 393 30 423 Vzdělávání sociálních pracov. MěÚ Ltm. a poskytovatelů služeb 13233/630X

807 481 1 288 1 241 481 1 722 C e l k e m 

KÚÚK - účel. dot. -výdaje JSDH

DOTACE + ostatní - rozp. opatření r. 2012 (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 ÚZ/ORGN á z e v

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

MD - účel. dot. - zajištění kompatibility agend CRV

KÚÚK - účel. dot. -výdaje JSDH

MD - účel. dot. - zajištění kompatibility agend CRV

MZ - účel. dot. - úhrada zvýšených nákladů (lesní zákon) MZ - účel. dot. - úhrada zvýšených nákladů (lesní zákon) 

Inovace procesů komunitního plánování sociálních služebInovace procesů komunitního plánování sociálních služeb

C e l k e m 



pro jednání ve finančním výboru, dne: 4.12.2012

předkládá odbor: ekonomický

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový
1. 1801/1000 daň z příjmů FO ze závislé činnosti 46 700 100 46 800

2. 1801/1000 daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti 6 300 2 000 8 300

3. 1801/1000 daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 4 500 100 4 600

4. 1801/1000 daň z přidané hodnoty 91 000 900 91 900

5. 1802/1000 místní popl. z provozování výher. hr. přístrojů 1 000 -97 903

6. 1802/1000 SFÚ odvod (30%) z loterií 700 -66 634

7. 1802/1000 správní popl. (VHP) -600 28 -572

8. 1802/1000 FÚ - odvod (80%) z VHP a JTHZ 7 300 1 650 8 950

9. 1807/1000 Výstavy popl. ze vstupného 1 020 -6 1 014

10. 1807/1000 Výstavy - popl. za logo a ochrannou známku 351 120 471
11. 1805/1000 přebytek  rozpočtu -6 180 -5 679 -11 859

C e l k e m 152 091 -950 151 141

původní změna nový
12. 1002/1000 rozpočtová rezerva 950 -950 0

C e l k e m 950 -950 0

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy: 

1.-12. Navrhujeme rozpočtová opatření na výběr očekávaných příjmů do konce roku. 
Finanční zdroje převádíme do přebytku rozpočtu.   

Datum, podpis, projednání s vedením města:

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     28.11.2012 Mgr. Karel Krejza

Datum, podpis navrhovatele:                   28.11.2012 Ing. Iveta Zalabáková

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
Rozpočet (v tis. Kč)

ÚZ/ORG N á z e v



pro jednání ve finančním výboru, dne: 4.12.2012

předkládá odbor:

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1. 1805/1000 přebytek rozpočtu -11 859 -640 -12 499

-11 859 -640 -12 499

původní změna nový

2. 2007/2000 ul. Topolčianská - klimatizace 680 -680 0
3. 2007/2000 ul. Topolčianská - oprava dlažby na chodbách 200 40 240  
4. 2015/2000 SW do 60 tis. Kč 60 -60 0
5. 2015/2000 řešitelský servis 343 -119 224
6. 2015/2000 SW nad 60 tis. Kč    (ArcGIS) 0 179 179
7. 2023/2000 revize,právní zastoupení,konzultace.. 400 60 460
8. 2023/2000 poštovné 1 050 -66 984
9. 2023/2000 strava, ubytování, parkovné 80 6 86

2 813 -640 2 173

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:

Příjmy a výdaje:

1.-2.-3. Neuskutečněné práce na budově Topolčianská, částka 40 tis. Kč přesunuta v rámci ÚZ na opravu
dlažby na chodbách a zbylých 640 tis. Kč klimatizace - přesun do roku 013.

4.-5.-6. Přesuny finančních prostředků v rámci ÚZ na pořízení vyšší verze SW potřebné pro práci
s daty registrů a aktualizace územně analytických podkladů.

7.-8.-9. Přesuny finančních prostředků v rámci ÚZ - provedení revize elektrospotřebičů k 31.12.2012
a zvýšené čerpání na ubytování, stravné a parkovné

Datum, podpis projednání s vedením města: 26.11.2012 Mgr. K. Chovanec
(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   26.11.2012 Ing. J. Lachman 

C e l k e m 

V ý d a j e
Rozpočet (v tis. Kč)

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

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

správní odbor

1. Tabulka P ř í j m y 

Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

ÚZ/ORG N á z e v

ÚZ/ORG N á z e v

2. Tabulka



pro jednání ve finančním výboru, dne: 4.12.2012

předkládá : SF

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový
1. příděl - 2 % z hrubých mezd 1 131 21 1 152
2. příděl - penzijní připojištění 515 7 522

C e l k e m 1 646 28 1 674

původní změna nový
3. příspěvek na stravování 671 -79 592
4. příspěvek na rekreace 210 -91 119
5. příspěvek na penzijní připojištění 525 -3 522
6. příspěvek na výročí 284 1 285
7. rezerva 25 201 226
8. bankovní poplatky 4 -1 3
9.

C e l k e m 1 719 28 1 747

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje :

1.-12. Navrhujeme rozpočtová opatření související s odhadem skutečných vyplacených mzdových prostředků 

do konce r. 2012 a dle aktuálního stavu čerpání příspěvků ze SF. 

Nedočerpaný finanční příspěvek na stravování, rekreace, PP, bank. popl. převádíme do rezervy SF, která 

bude zdrojem fondu včetně zůstatku z minulých let v r. 2013. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   
(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     28.11.2012 Ing. Karel Chovanec

2037/2500

V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

2. Tabulka

Rozpočet (v tis. Kč)
ÚZ/ORG N á z e v

2037/2500

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: 4.12.2012

předkládá odbor:

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1. 3802/3406 MKZ - nebytové prostory - nájemné 2 300 50 2 350

2. 3803/3300 příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ 1 400 327 1 727

3. 1805/1000 přebytek rozpočtu -12 499 -214 -12 713

-8 799 163 -8 636

původní změna nový

Kino Máj 180 23 203

Dům kultury 1 940 170 2 110
Divadlo K. H. Máchy 180 -30 150

Kino Máj 1 580 -880 700

Dům kultury 3 003 742 3 745
Divadlo K. H. Máchy 1 452 138 1 590

Kino Máj 779 -779 0

Dům kultury 2 673 350 3 023
Divadlo K. H. Máchy 671 429 1 100

12 458 163 12 621

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:

Příjmy a výdaje:

2. Navýšení příjmů za dojíždějící žáky o 327 tis. Kč.

1. + 4. Navýšení příjmů z nájmů z NP o 50 tis. Kč, tj. o to navýšeny i výdaje - celkem navýšení výdajů o 163 tis. Kč
(50 + 113) - částka 113 tis. Kč nebyla rozpočtována, jde o nájmy za 12/2011, které byly PO MKZ 
zaslány v 1/012.

5., 6. Navržená rozpočtová opatření jsou pouze úpravy v rámci rozpisu v ÚZ. 

3. Částku 214 tis. Kč (tj. 327 tis. Kč navýšení příjmů dojížd. - 163 tis. Kč navýšení výdajů nájemné MKZ)
převádíme do přebytku rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města: 28.11.2012 Mgr. Karel Krejza
(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   28.11.2012 Ing. Andrea Křížová

4.

5.

6.

MKZ - nebytové prostory - nájemné 

3802/3406

MKZ - neinv. přísp. PO na platy

3046/3406

3051/3406

Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

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

školství, kultury, sportu a PP

1. Tabulka P ř í j m y 

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

MKZ - neinv. přísp. PO na provoz 



pro jednání ve finančním výboru, dne: 4.12.2012

předkládá odbor: správy majetku města

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový
1. 4802/4000 prodej bytů 22 338 1 662 24 000

2. 4802/4000 prodej pozemků dle předložených žádostí 1 200 -181 1 019
4806/4000 výsledek hospodaření ÚSBH 200 -200 0

3. 1805/1000 přebytek rozpočtu -12 713 -1 536 -14 249
C e l k e m 11 025 -255 10 770

původní změna nový
4. 4201/4000 odhady a geometrické plány 829 -100 729
5. prohlášení vlastníka, advokátní služby 100 -50 50
6. agenda pozemky 200 -100 100

neinvestiční příspěvky - podloubí 10 -5 5

C e l k e m 1 139 -255 884

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje :

1.-6. Navrhujeme rozpočtové opatření na výběr očekávaných příjmů a nedočerpaných výdajů. 
Finanční zdroje převádíme do přebytku rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   
(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     28.11.2012 Mgr. Karel Krejza

Datum, podpis navrhovatele:                   28.11.2012 Mgr. Václav Härting

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

Rozpočet (v tis. Kč)
ÚZ/ORG N á z e v

2. Tabulka V ý d a j e

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

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

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne: 4.12.2012

předkládá odbor: Odbor správy majetku města, bytového a lesního hospodářství
Úsek správy bytového hospodářství
organizace 4100

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový
511100 HP + H 200,00 -50,00 150,00
511100 běžná údržba 3 000,00 -130,00 2 870,00
511400 opravy a údržba objektů KDH 550,00 180,00 730,00

3 750,00 0,00 3 750,00

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:

Jedná se o přesun finančních prostředků z rozpisu oprav účtu 511 100 - závazné 
ukazatele na údržbu Kasáren Dukelských hrdinů (účet 511 400)
Změnami nebude rozpočet narušen.

Datum, podpis projednání s vedením města: Mgr. Karel Krejza
(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  7.11.2012

Datum, podpis navrhovatele:                                   Mgr. Václav Härting 
7.11.2012

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

N á k l a d y 

účet č. N á z e v
Rozpočet 

C e l k e m 



pro jednání ve finančním výboru, dne: 4.12.2012

předkládá odbor: životního prostředí

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový
1. 5804/5000 příspěvek na třídění sběru odpadu 1 800 531 2 331

2. 5803/5000 pokuty - ovzduší, zeleň, odpady 57 20 77

3. 5808/5000 bioodpad 0 200 200
4. 1805/1000 přebytek rozpočtu -14 249 -1 938 -16 187

C e l k e m -12 392 -1 187 -13 579

původní změna nový

5. 5023/5000 sběrový dvůr ul. Nerudova - realizace 1 910 -1 110 800

6. 5001/5000 uložení odpadu SONO 2 200 100 2 300

7. 5001/5000 svoz bioodpadu 600 -30 570

8. 5202/5200 závlahy - kruhový objezd, Kapucínské n. 25 3 28

9. 5202/5200 prořezy stromů 325 -150 175

5 060 -1 187 3 873

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:

Příjmy a výdaje :

4. Navrhujeme rozpočtové opatření na výběr očekávaných příjmů a nedočerpaných výdajů. 
Finanční zdroje převádíme do přebytku rozpočtu.  

1.-2. 

3. V tuto chvíli město uložilo na kompostárnu zhruba 1000 tun odpadu, dle zápisu z jednání Rady SONO ze dne       

18. května 2012 (viz. příloha), by nám mělo být vyplaceno 200 nebo 300 Kč/t. Výše částky nám však zatím  

nebyla potvrzena a proto jde pouze o dohad příjmu.

6.

7.

8.

9.

5.

Datum, podpis projednání s vedením města:
(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  .11.2012 Mgr. Václav Červín

Datum, podpis navrhovatele:                                   .11.2012 Ing. Pavel Gryndler

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

V ý d a j e

1. Tabulka P ř í j m y 

2. Tabulka

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

Rozpočet (v tis. Kč)

ÚZ/ORG N á z e v

Mimo plán bylo nutno vyměnit ventil - kruhový objezd.

Z časových důvodů budou hlavové řezy v ulicích provedeny až počátkem roku 2013.

Realizace zatím nebyla zahájena, přesun do roku 2013.

Jedná se o příjmy odboru, úprava respektuje aktuální stav.  

Požadavek zohledňuje množství odpadu vyváženého z města na skládku.

Platby dle počtu popelnic a vývozů.



pro jednání ve finančním výboru, dne: 4.12.2012

předkládá odbor: sociálních věcí a zdravotnictví

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový
1. 6801/6300 umístění v DPS 247 30 277
2. 1805/1000 přebytek rozpočtu -16 187 -30 -16 217

C e l k e m -15 940 0 -15 940

původní změna nový

C e l k e m 

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy:

1.-2. Navrhujeme rozpočtové opatření na výběr očekávaných příjmů do konce roku. 
Finanční zdroje převádíme do přebytku rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   
(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     28.11.2012 Jan Szántó

Datum, podpis navrhovatele:                   28.11.2012 Ing. Bc. Ranáta Jurková

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

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

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

Rozpočet (v tis. Kč)
ÚZ/ORG N á z e v

2. Tabulka V ý d a j e



pro jednání ve finančním výboru, dne: 4.12.2012

předkládá odbor: stavební úřad

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový
1. 7802/7000 správní popl. a ostatní příjmy 500 -200 300
2. 1805/1000 přebytek rozpočtu -16 217 200 -16 017

C e l k e m -15 717 0 -15 717

původní změna nový

C e l k e m 

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy:

1.-2. Navrhujeme rozpočtové opatření na výběr očekávaných příjmů do konce roku. 
Finanční zdroje započítávány proti přebytku rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   
(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     28.11.2012 Ing. Karel Chovanec

Datum, podpis navrhovatele:                   28.11.2012 Ing. Jan Nejtek

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

Rozpočet (v tis. Kč)
ÚZ/ORG N á z e v

2. Tabulka V ý d a j e

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

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

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne: 4.12.2012

předkládá odbor:

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1. 8801/8000 SVČP - plynovod 410 -410 0

2. 1805/1000 přebytek rozpočtu -16 017 -881 -16 898

-15 607 -1 291 -16 898

původní změna nový

3. 8233/8200 Na Kocandě - parkoviště 250 -250 0

4. 8211/8200 chodník - Miřejovická Litoměřice 0 104 104

5. 8211/8200 DD - změna světlíku 1 100 -104 996

6. 8213/8200 recyklovaný materiál 150 -100 50

7. 8233/8200 ul. Pokratická - chodník + přechod pro chodce 100 100 200

8. 6036/8200 Dům zvláštního určení - pečovatelský Litoměřice 671 -671 0

9. 8233/8200 Domov důchodců Ltm. - periodická údržba 892 -370 522

3 163 -1 291 1 872

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:

Příjmy a výdaje:

1. Podklady pro sepsání kupní smlouvy byly odeslány po kolaudaci zařízení na RWE. Tyto se zpracovávají

 a předpoklad plnění bude v roce 2013.

3. Jedná se o vybudování parkoviště v prostorách bývalého areálu sběrny kovů a tento je v majetku

společnosti Kovošrot Group CR Děčín. Akce měla být zrealizovaná v roce 2012, avšak k uzavření

smlouvy o užívání předmětných prostor pro vybudování parkovacích míst s vlastníkem nemovitostí

došlo teprve v listopadu 2012, proto již úpravy areálu budou realizovány až v roce 2013.

(přesun zahrnut v návrhu rozpočtu na rok 2013)

4. Vybudován nový chodník v ul. Miřejovická a uhrazen z akce "Miřejovická stráň - vybudování

komunikace". Zavést novou akci vzhledem k inventurám - nenavyšovat "Miřejovickou stráň".

5. Při tvorbě rozpočtu se vycházelo z propočtu projektanta, skutečná cena byla nižší.

6. V současné době dočerpáván recyklát uhrazený již v roce 2011 a uskladněný - letos není taková potřeba.

7. Původní odhad povýšen po projednání, nutno instalovat osvětlení + rozšířit stavební úpravy akcí

vyvolané.

8. Nebude čerpáno, realizace hrazena z přidělené dotace 4 800 tis. Kč. 

9. Nelze dokončit vzhledem k organizaci v rámci provozu DD, bude realizováno po dohodě

s provozovatelem DD v roce 2013, v 013 bude řešeno rozpočtovým opatřením (přesun není zahrnut v návrhu

rozpočtu na rok 2013).

2. Navrhujeme rozpočtové opatření na výběr očekávaných příjmů a nedočerpaných výdajů. 

Finanční zdroje převádíme do přebytku rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města: 28.11.2012 Mgr. Václav Červín

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   28.11.2012 Přemysl Pech

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 

C e l k e m 

Rozpočet (v tis. Kč)

ÚZ/ORG N á z e v

C e l k e m 

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

2. Tabulka V ý d a j e



pro jednání ve finančním výboru, dne: 4.12.2012

předkládá odbor:

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1. 8801/8500 ZOZ - řidičské oprávnění 400 50 450

2. 8801/8500 ostatní nedaňové příjmy 4 500 50 4 550

8801/8500 správní popl. 5 000 90 5 090

8810/8500 BUS nádr. - provozování linkové dopravy 1 530 120 1 650
1805/1000 vyrovnání rozpočtu -16 898 -380 -17 278

-5 468 -70 -5 538

původní změna nový

3. 8501/8500 parkovací automaty - servis 70 -70 0

70 -70 0

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:

Příjmy a výdaje:

1.-3. Navrhujeme rozpočtové opatření na výběr očekávaných příjmů a nedočerpaných výdajů. 
Finanční zdroje převádíme do přebytku rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města: .11.2012 Jan Szántó
(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   .11.2012 Bc. Jan Jakub

ÚZ/ORG N á z e v

ÚZ/ORG N á z e v

2. Tabulka

C e l k e m 

V ý d a j e

Rozpočet (v tis. Kč)

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

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

dopravy a silničního hospodářství

1. Tabulka P ř í j m y 

Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 



pro jednání ve finančním výboru, dne: 4.12.2012

předkládá odbor: projektů a strategií

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový
1. 1805/1000 přebytek rozpočtu -17 278 -22 -17 300

C e l k e m -17 278 -22 -17 300

původní změna nový
2. 9804/9100 projekt MA21 - Maruel 1 041 -22 1 019

C e l k e m 1 041 -22 1 019

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje :

1.-2. Navrhujeme rozpočtové opatření nedočerpaného rozpočtu do konce roku. Finanční prostředky 
požadujeme do rozpočtu na r. 2013, jde o mzdové prostředky za prosinec/2012. 
Finanční zdroje převádíme do přebytku rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   
(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     28.11.2012 Mgr. Ladislav Chlupáč

Datum, podpis navrhovatele:                   28.11.2012 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 



zdroje z min. let

ÚZ 1805/1000

stav po 8. RO a URM 15.11.2012 -6 180

dotace 0

mezisoučet -6 180

ekonomický -5 679

mezisoučet -11 859

správní -640

mezisoučet -12 499

školství, kultury, sportu a PP -214

mezisoučet -12 713

správy majetku města -1 536

mezisoučet -14 249

životního prostředí -1 938

mezisoučet -16 187

odbor sociálních věcí a zdravotnictví -30

mezisoučet -16 217

stavební úřad 200

mezisoučet -16 017

územního rozvoje -881

mezisoučet -16 898

dopravy a silničního hospodářství -380

mezisoučet -17 278

odd. projektů a strategií -22

mezisoučet -17 300

stav po 9. RO -17 300

9. RO celkem -11 120

odbor 



Tab. č. 3
Výběr daní za období      

1-11/2012 
s porovnáním na období 1-11/2011

(údaje v tis. Kč)

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

45 266 46 700 8 000 6 300 3 700 4 500 0 0 40 000 44 800 19 525 19 278 93 500 91 000 17 000 20 100

1 6 514 5 863 467 715 347 368 0 0 6 211 6 916 0 0 7 824 7 829 86 217

2 2 997 4 098 137 161 342 779 0 0 327 260 0 0 15 379 14 301 40 56

3 3 036 3 142 1 424 1 274 228 240 0 0 7 870 7 742 0 0 0 0 13 93

12 547 13 103 2 028 2 150 917 1 387 0 0 14 408 14 918 0 0 23 203 22 130 139 366

4 2 578 2 587 74 3 245 251 0 0 1 695 2 042 0 0 4 068 4 218 4 28

5 2 936 3 016 1 5 305 340 0 0 0 0 0 0 13 569 13 350 15 20

6 3 704 3 854 18 17 292 285 0 0 3 902 7 966 19 525 19 278 5 343 1 506 13 573 13 940

9 218 9 457 93 25 842 876 0 0 5 597 10 008 19 525 19 278 22 980 19 074 13 592 13 988

7 4 365 3 713 498 4 363 387 0 0 11 834 8 648 0 0 8 225 7 272 0 1 467

8 3 763 4 105 1 321 266 378 444 0 0 0 0 0 0 13 717 13 631 273 306

9 3 763 4 906 838 717 380 553 1 0 5 227 4 884 0 0 1 489 4 545 275 286

11 891 12 724 2 657 987 1 121 1 384 1 0 17 061 13 532 0 0 23 431 25 448 548 2 059

10 3 362 3 908 1 459 870 288 340 0 0 734 4 694 0 0 6 598 7 600 56 1

11 4 053 4 083 347 3 440 357 399 0 0 363 398 0 0 14 275 14 396 174 0

12 0 0

7 415 7 991 1 806 4 310 645 739 0 0 1 097 5 092 0 0 20 873 21 996 31 1

41 071 43 275 6 584 7 472 3 525 4 386 1 0 38 163 43 550 19 525 19 278 90 487 88 648 14 509 16 414

%
plnění 91 93 82 119 95 97 0 0 95 97 100 100 97 97 85 82

194 340 203 745

94 95

ZRUŠENÉ Daň z nem.

1121 1211 1511

PO PO-OBCE DPH

1122

VÝBĚR DANÍ V ROCE 2011 a 2012

Měsíc
1111 1112 1113 1119

FO-ZČ FO-SVČ FO-KV

Rozdíl plnění +/-
9 405(bez PO-OBCE)

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)

% plnění (bez PO-OBCE)







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

N  Á  V  R  H     D  O     Z M 
 
 
 
pro jednání ZM,  dne : 13.12. 2012 
 
předkládá : ing. Radek Lončák, MBA -  předseda FV 
        ekonomický odbor   
 
 
Návrh:  
Návrh rozpočtu na rok  2013 
 
 
Odůvodnění: 
 

- rozpočet na rok 2013 navržen v těchto parametrech 
      příjmy    362 590 tis. Kč 
      výdaje    404 999 tis. Kč 
      financování     42 909 tis. Kč 
  
 
 
 

 
 

 
 

Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje: 
 
Návrh rozpočtu na rok  2013 (viz příloha orig. zápisu). 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                              
 



R O Z P O Č E T 

M Ě S T A   L I T O M Ě Ř I C E

            N A   R O K  2013
(návrh –údaje uváděné v tis. Kč)

listopad 2012

Zpracoval: ekonomický odbor 

Vyvěšeno dne:  27. listopadu 2012 Sejmuto: 14.12.2012 



Celkem 362 590,00 404 999,00 42 409,00 

91 9 689,00 9 793,00 4 534,00 oddělení projektů a strategií 

85 20 500,00 4 390,00 0,00 odbor dopravy a silničního hospodářství 

24 700,00 0,00 0,00 odbor - obecní živnostenský úřad 

23 0,00 1 029,00 0,00 útvar obrany a krizového řízení 

09 1 640,00 16 120,00 40,00 městská policie 

08 2 731,00 25 135,00 0,00 odbor územního rozvoje 

07 400,00 45,00 0,00 odbor - stavební úřad 

06 213,00 24 928,00 4 640,00 odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

05 5 190,00 47 133,00 9 500,00 odbor životního prostředí 

04 11 678,00 12 486,00 0,00 odbor správy majetku města OLH a ÚSBH 

03 9 511,00 120 632,00 0,00 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 

02 35 134,00 80 953,00 1 602,00 odbor správní 

01 265 204,00 62 355,00 22 093,00 odbor ekonomický 

                MĚSTO LITOMĚŘICE 

Kapitola 

1 Strana 

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 

Příjmy Výdaje Financování 



02008 0,00 800,00 0,00 zaměstnanci úřadu - stravné 

02007 0,00 2 680,00 0,00 budova ul. Topolčianská 

02006 0,00 2 750,00 0,00 informační technologie 

02005 0,00 450,00 0,00 Radniční zpravodaj 

02003 0,00 10,00 0,00 náhrady škod 

02002 0,00 700,00 0,00 hmotný investiční majetek 

02001 0,00 1 101,00 0,00 příspěvky a poplatky sdružením 

02 KAP odbor správní 

Celkem KAP 01 265 204,00 62 355,00 22 093,00 

1000 odbor ekonomický 265 204,00 62 355,00 22 093,00 

17024 266,00 0,00 -267,00 účel.dot.-techn. obn. byt. fondu v obci 

01807 5 828,00 0,00 0,00 Zahrada Čech s.r.o.- popl.ze vstupného,nájemné 

01806 11 600,00 0,00 0,00 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 

01805 0,00 0,00 22 360,00  zůstatek na ZBÚ k 31. 12.+volné zdroje 

01804 10,00 0,00 0,00 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 

01803 600,00 0,00 0,00 úroky z bankovních účtů 

01802 12 600,00 0,00 0,00 místní a správní poplatky 

01801 234 300,00 0,00 0,00 daňové příjmy 

01008 0,00 2 915,00 0,00 FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 

01007 0,00 2 300,00 0,00 TSM, PO - mandátní odměna 

01003 0,00 36 840,00 0,00 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz 

01002 0,00 1 000,00 0,00 rozp.rezerva-nepředvídané výdaje 

01001 0,00 19 300,00 0,00 daň z příjmu práv. osob placená obcí 

01 KAP odbor ekonomický 

MĚSTO LITOMĚŘICE 
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NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 

Příjmy Výdaje Financování 

2 680,00   

1 035,00   
380,00   

60,00   
440,00   
350,00   
113,00   
120,00   
72,00   

180,00   

700,00   

39,00   

25,00   
2,00   

6,00   

24,00   
48,00   

300,00   
41,00   

460,00   
24,00   

132,00   

-267,00   
266,00   

4 120,00   
1 300,00   

408,00   

22 360,00   

300,00   
300,00   
850,00   
200,00   

10 950,00   

7 000,00   
91 460,00   
19 300,00   
4 900,00   

46 540,00   
20 100,00   
45 000,00   

200,00   
40,00   

1 300,00   
35,00   

800,00   
540,00   

13.12.2012  rekonstrukce budovy   

13.12.2012  řešitelský servis, registrace domén, mapy    
13.12.2012  technologické centrum - provoz   

13.12.2012  renovace tonerů, opravy   
13.12.2012  hardware do 40 tis. Kč   
13.12.2012  ND k PC + spotřební materiál (tonery,myši)   
13.12.2012  programy s pořizovací cenou do 60 tis. Kč   
13.12.2012  hardware nad 40 tis. Kč   
13.12.2012  nájem kabelu UPC   
13.12.2012  programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč   

13.12.2012  nákup služebních vozidel   

13.12.2012  Národní síť Zdravých měst ČR   

13.12.2012  Hosp. a sociální rada Litoměřicka   
13.12.2012  Sdružení tajemníků   

13.12.2012  Český institut interních auditorů   

13.12.2012  Sdružení historických sídel Čech    
13.12.2012  Svaz měst a obcí ČR   

13.12.2012  Destinační agentura České středohoří   
13.12.2012  SESO   

13.12.2012  provozování lodní dopravy na Labi   
13.12.2012  Labská paroplavební společnost   

13.12.2012  MAS (České Středohoří), Euroregion Labe,   

13.12.2012  FRB - financování   
13.12.2012  splátky z poskytnutých půjček    

12.12.2012  peněžní plnění nájmu   
13.12.2012  popl. ze vstupného   
13.12.2012  poplatek za logo a ochrannou známku   

13.12.2012  zdroje z minulých let   

13.12.2012  poplatek z ubytovací kapacity   
13.12.2012  poplatek ze psů   
13.12.2012  SFÚ - odvod (30 %) z loterií   
13.12.2012  správní poplatek (VHA)   
13.12.2013  FÚ - odvod (80 %) VHP a JTHZ   

13.12.2012  daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činn.   
13.12.2012  daň z přidané hodnoty   
13.12.2012  daň z příjmů právn. osob za obce   
13.12.2012  daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů   
13.12.2012  daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti   
13.12.2012  daň z nemovitostí   
13.12.2012  daň z příjmů právn. osob   

13.12.2012  bankovní popl. za vedení účtu    
13.12.2012  KODAP - daňové poradenství   

13.12.2012  FÚ - odvod DPH   
13.12.2012  FÚ - daň z nemovitostí   

13.12.2012  Výstavy - přeplatek nájmu za r. 2012   
13.12.2012  úklid města   



02037 101,00 1 703,00 1 602,00 sociální fond - tvorba, příspěvky 

02019 0,00 250,00 0,00 fond starosty (občerstvení, dárky) 

2000 odbor správní 35 033,00 78 700,00 0,00 

02806 32 043,00 0,00 0,00 příspěvek na výkon státní správy 

02805 2 990,00 0,00 0,00 správní poplatky a ostatní příjmy 

02042 0,00 250,00 0,00 svatební obřady 

02039 0,00 55 950,00 0,00 prostředky na platy a zákonné pojistné 

02035 0,00 1 355,00 0,00 pojištění majetku města 

02023 0,00 5 220,00 0,00 placené práce a služby 

02020 0,00 3 309,00 0,00 pohonné hmoty, energie a voda 

02015 0,00 405,00 0,00 GIS 

02014 0,00 3 620,00 0,00 spotřeb.mat., DHDM + opravy 

02011 0,00 100,00 0,00 propagační materiály pro město 
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70,00   
100,00   

100,00   
4,00   

743,00   
60,00   

1,00   

520,00   
1 082,00   

520,00   
206,00   

10 284,00   
21 759,00   

2 400,00   

350,00   
160,00   
80,00   

10,00   
30,00   

160,00   
50,00   

250,00   
52 468,00   

2 212,00   
1 020,00   

1 150,00   
205,00   

230,00   
1 250,00   

800,00   

1 300,00   
100,00   
60,00   
20,00   

400,00   
80,00   
90,00   
40,00   

621,00   
20,00   

120,00   
41,00   
35,00   
13,00   

310,00   
17,00   
60,00   
2,00   

350,00   
1 200,00   
1 000,00   

370,00   

300,00   
25,00   
80,00   

400,00   
200,00   
170,00   

1 600,00   

300,00   
70,00   
10,00   
50,00   

760,00   
60,00   

13.12.2012  rezerva   
13.12.2012  poskytnutí půjček   
13.12.2012  splátky půjček   
13.12.2012  bankovní poplatky   

13.12.2012  stravné   
13.12.2012  příspěvek na kulturní akce   

13.12.2012  úroky na bank. účtu   

13.12.2012  příděl - penzijní připojištění   
13.12.2012  příděl - 2 % z hrubých mezd   

13.12.2012  penzijní připojištění   
13.12.2012  výročí   

13.12.2012  státní správa   
13.12.2012  státní správa s rozšířenou působ.   

13.12.2012  správní poplatky, legalizace, vidimace    

13.12.2012  příspěvky,náhrady,vratky,pronájmy,sankč.popl. a ost.  
příjmy   

13.12.2012  Ploskovice - svatební obřady    
13.12.2012  dotace od obcí - přestupky   

13.12.2012  nákup květin   
13.12.2012  hudební doprovod (dohody)   
13.12.2012  zámek Ploskovice - nájemné   
13.12.2012  ošatné    

13.12.2012  povinné pojištění úrazové   
13.12.2012  pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ (popl.)   

13.12.2012  starosta, místostarostové    
13.12.2012  radní a členové zastupitelstva   

13.12.2012  pojištění majetku města   
13.12.2012  pojištění cestovní (auta)   

13.12.2012  strava, ubytování, parkovné, cestovné   
13.12.2012  poštovné   
13.12.2012  telefony, internet   

13.12.2012  úklidové práce, stěhování   
13.12.2012  inzerce/VŘ, popl. za TV a rádia, monitoring   
13.12.2012  příst. ACHA, instal./Carnet   
13.12.2012  lékařská preventivní péče   
13.12.2012  práv. zastoup., revize, konzultace, CzechPoint   
13.12.2012  STK, has. přístroje, FRAMA, mikroprocesory, GreenCom   
13.12.2012  odb. posudky, ekolog. likvid., BPPO, strav.karty   
13.12.2012  elektron. aukce,  Benchmarketing   

13.12.2012  semináře, školení, kurzy    
13.12.2012  konference   
13.12.2012  pohřebné + náklady exekuce   
13.12.2012  kolky - právní zastoupení   
13.12.2012  výbory, komise - odměny (občerstvení)   
13.12.2012  nájem - střecha ul. Vrchlického + hrob. místo   

13.12.2012  vodné, stočné, srážková voda   
13.12.2012  dálniční známky   
13.12.2012  myčka, servisní poplatek a jistiny CCS   
13.12.2012  nové karty CCS   
13.12.2012  pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ   
13.12.2012  elektrická energie   
13.12.2012  plyn   
13.12.2012  teplo (ul. Topolčianská)   

13.12.2012  řešitelský servis   
13.12.2012  čtečky (2 ks)   
13.12.2012  programy do 60 tis. Kč   

13.12.2012  opr.budov,vymalování kancel.,vysoušení kurátoři   
13.12.2012  oprava služebních aut, kopírek, výtahu   
13.12.2012  Mírové nám. 17/9 - generální oprava výtahu   
13.12.2012  ul. Pekařská 2 - výměna oken   

13.12.2012  DDHM(židle, nábytek, lednice, kopírky malé)   
13.12.2012  noviny, zákony, odborná literatura, CD   
13.12.2012  ubrusy, utěrky, ručníky, uniformy   
13.12.2012  ochranné oděvy a pomůcky, lékárničky   

13.12.2012  kancel. potřeby, údržbář. mat., klíče   
13.12.2012  ND + mat. na opravu služ. vozidel   



3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 0,00 3 256,00 0,00 

03051 0,00 546,00 0,00 neinv. přísp. PO na platy 

03046 0,00 2 710,00 0,00 neinv. přísp. PO na provoz 

3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 0,00 3 773,00 0,00 

03051 0,00 658,00 0,00 neinv. přísp. PO na platy 

03046 0,00 3 115,00 0,00 neinv. přísp. PO na provoz 

3325 Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 0,00 2 680,00 0,00 

03051 0,00 610,00 0,00 neinv. přísp. PO na platy 

03046 0,00 2 070,00 0,00 neinv. přísp. PO na provoz 

3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 0,00 2 689,00 0,00 

03051 0,00 551,00 0,00 neinv. přísp. PO na platy 

03046 0,00 2 138,00 0,00 neinv. přísp. PO na provoz 

3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 0,00 2 841,00 0,00 

03051 0,00 512,00 0,00 neinv. přísp. PO na platy 

03046 0,00 2 329,00 0,00 neinv. přísp. PO na provoz 

3317 MŠ Masarykova 30, PO 0,00 9 524,00 0,00 

03051 0,00 2 014,00 0,00 neinv. přísp. PO na platy 

03050 0,00 230,00 0,00 inv. přísp. PO 

03046 0,00 7 280,00 0,00 neinv. přísp. PO na provoz 

3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 0,00 472,00 0,00 

03034 0,00 472,00 0,00 společné provozní výdaje a příspěvky 

3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 0,00 28 234,00 0,00 

03051 0,00 11 367,00 0,00 neinv. přísp. PO na platy 

03046 0,00 16 867,00 0,00 neinv. přísp. PO na provoz 

3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 0,00 11 018,00 0,00 

03242 0,00 9 000,00 0,00 dot.na činn.sport.odd. -odvod z loterií 

03241 0,00 2 006,00 0,00 dot. na činn. a investice sport. odd. 

03201 0,00 12,00 0,00 různé výdaje na sport 

2600 CCR Litoměřice, Mírové nám. 17/15, PO 0,00 8 077,00 0,00 

02602 0,00 4 194,00 0,00 neinv. přísp. PO na platy 

02601 0,00 3 883,00 0,00 neinv. přísp. PO na provoz 

03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče 

Celkem KAP 02 35 134,00 80 953,00 1 602,00 

2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 101,00 2 253,00 1 602,00 

03403 0,00 300,00 0,00 kulturní akce 
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5,00   
238,00   

25,00   
100,00   

10,00   
70,00   
24,00   

35,00   
450,00   
45,00   

1 476,00   

12,00   

50,00   
30,00   

20,00   
200,00   

13.12.2012  NF - Gaudeamus - přísp. na dějepisnou soutěž   
13.12.2012  přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ   

13.12.2012  dotace dětským spol. organizacím   
13.12.2012  granty a přísp. na akce volný čas dětí   

13.12.2012  náklady na regionální školství   
13.12.2012  účelové granty pro školství   
13.12.2012  ZŠ speciální Ltm. - příspěvek na soc. automobil    

13.12.2012  MS, šampionáty, handicap sportovci, nej. sportovci   
13.12.2012  dotace sport - členská základna   
13.12.2012  Závod míru juniorů   
13.12.2012  přímá dot. sportovním oddílům na činnost   

13.12.2012  příspěvek sportovcům   

13.12.2012  expozice - Dominikánská bašta   
13.12.2012  Vinařské Litoměřice   

13.12.2012  čestní občané města   
13.12.2012  mezinárodní vztahy   



  

03326 0,00 80,00 0,00 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 

03313 0,00 690,00 0,00 stavební akce na 13. MŠ 

03311 0,00 1 150,00 0,00 MŠ Litoměřice, Mládežnická 17 

03305 0,00 88,00 0,00 MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710 

03300 0,00 856,00 0,00 ZŠ a MŠ 

03250 0,00 1 417,00 0,00 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 

3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 2 200,00 13 047,00 0,00 

03810 0,00 1 000,00 0,00 MKZ- Vinobraní 

03802 2 200,00 2 200,00 0,00 nebytové prostory - nájemné 

03056 0,00 200,00 0,00 neinv. přísp. na kulturní akce, PO 

03055 0,00 100,00 0,00 neinv. přísp.na rozsvícení vánoč. stromu 

03051 0,00 3 850,00 0,00 neinv. přísp. PO na platy 

03046 0,00 5 697,00 0,00 neinv. přísp. PO na provoz 

3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 6 997,00 7 452,00 0,00 

03807 6 997,00 0,00 0,00 neúčel. dot. - Knihovna K. H. Máchy 

03051 0,00 4 725,00 0,00 neinv. přísp. PO na platy 

03046 0,00 2 727,00 0,00 neinv. přísp. PO na provoz 

3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 50,00 8 506,00 0,00 

03801 50,00 0,00 0,00 správní popl. , pokuty, poj. náhr. 

03404 0,00 6 603,00 0,00 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek 

03403 0,00 170,00 0,00 kulturní akce 

03401 0,00 1 733,00 0,00 dot. kultur. org. vč. staveb. akce 

3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 264,00 4 200,00 0,00 

03808 264,00 0,00 0,00 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 

03052 0,00 4 200,00 0,00 neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ 

3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 0,00 1 235,00 0,00 

03046 0,00 1 235,00 0,00 neinv. přísp. PO na provoz 

3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 0,00 3 021,00 0,00 

03051 0,00 691,00 0,00 neinv. přísp. PO na platy 

03046 0,00 2 330,00 0,00 neinv. přísp. PO na provoz 
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80,00   

690,00   

1 150,00   

88,00   

200,00   
500,00   

156,00   

1 417,00   

180,00   
1 820,00   

200,00   

1 050,00   
2 800,00   

600,00   
1 530,00   
3 567,00   

6 000,00   
48,00   

550,00   
5,00   

100,00   
10,00   
60,00   

288,00   
5,00   

500,00   
500,00   
20,00   

20,00   
200,00   
200,00   

13.12.2012  havárie kanalizace 1. stupeň   

13.12.2012  oprava výdejen 4x, dlažba, obklady   

13.12.2012  výměna oken   

13.12.2012  oprava pláště budovy   

13.12.2012  ZŠ, MŠ - havárie a vandalismus    
13.12.2012  ZŠ, MŠ - oprava střech    

13.12.2012  ZŠ ul. Havlíčkova - zateplení - žádost o dotaci   

13.12.2012  FS - oprava střechy   

13.12.2012  Kino Máj   
13.12.2012  Dům kultury   
13.12.2012  Divadlo K. H. Máchy   

13.12.2012  Divadlo K. H. Máchy   
13.12.2012  Dům kultury   

13.12.2012  Kino Máj   
13.12.2012  Divadlo K. H. Máchy   
13.12.2012  Dům kultury   

13.12.2012  přísp. na rekonstrukci katedrály sv. Štěpána    
13.12.2012  pronájem divadel. prostor (smlouva)   
13.12.2012  Městská památková rezervace k MKČR   
13.12.2012  fotodokumentace a archivace kulturních památek   

13.12.2012  vítání občánků, zlaté svatby   
13.12.2012  Den evropského dědictví   
13.12.2012  smlouva s kronikářem   

13.12.2012  kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom.   
13.12.2012  Severočeská státní filharmonie Teplice   

13.12.2012  granty na podporu kultury   
13.12.2012  dotace na činnost sbory a soubory   
13.12.2012  Sborové dny - pěvecké soubory   

13.12.2012  Kinoklub ostrov - filmový festival   
13.12.2012  veřejné sochařské sympozium   
13.12.2012  Hasičské slavnosti na Mírovém nám.    



Celkem KAP 04 11 678,00 12 486,00 0,00 

4400 odd. lesního hospodářství (OLH) 1 470,00 3 159,00 0,00 

04803 1 470,00 0,00 0,00 prodej dřeva, myslivost, nájemné 

04402 0,00 1 300,00 0,00 platy, odměny a zák. pojistné 

04401 0,00 1 859,00 0,00 provozní a ostatní neinv. náklady 

4000 odbor správy majetku města a ÚSBH 10 208,00 9 327,00 0,00 

04806 200,00 0,00 0,00 výsledek hospodaření ÚSBH 

04802 9 270,00 0,00 0,00 prodej pozemků a nemovitostí 

04801 738,00 172,00 0,00 nájemné z nemovitostí + ostatní 

04205 0,00 490,00 0,00 Kasárna Dukelských hrdinů - ostraha 

04203 0,00 400,00 0,00 daň z převodů nemovitostí 

04202 0,00 7 560,00 0,00 nákup pozemků a nemovitostí 

04201 0,00 705,00 0,00 odhady nemovitostí, právníci, výpisy 

04 KAP odbor správy majetku města OLH a ÚSBH 

Celkem KAP 03 9 511,00 120 632,00 0,00 

3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 0,00 3 901,00 0,00 

03051 0,00 2 201,00 0,00 neinv. přísp. PO na platy 

03046 0,00 1 700,00 0,00 neinv. přísp. PO na provoz 

3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce 0,00 6 706,00 0,00 

03610 0,00 175,00 0,00 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 

03406 0,00 2 250,00 0,00 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 
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220,00   
1 250,00   

40,00   
2,00   
6,00   

15,00   
40,00   

970,00   

310,00   
1,00   

10,00   
230,00   
200,00   
20,00   
15,00   

7 000,00   
675,00   

1 000,00   
310,00   
250,00   

35,00   

5,00   

300,00   
120,00   
29,00   

284,00   

30,00   

30,00   
40,00   
72,00   

180,00   
2 000,00   

570,00   
750,00   

1 700,00   

700,00   
110,00   
550,00   

1 000,00   

400,00   
200,00   

30,00   
30,00   
5,00   

40,00   

175,00   

2 250,00   

13.12.2012  myslivost   
13.12.2012  prodej dřevní hmoty   

13.12.2012  služ. bank. ústavů, pojištění vozidel   
13.12.2012  knihy, tisk, předplatné časopisů   
13.12.2012  členské příspěvky + škody zvěří   
13.12.2012  poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače   
13.12.2012  energie   
13.12.2012  kácení, přibliž. dřeva, sázení, ožínání   

13.12.2012  všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu,  
sazenice, nářadí)   

13.12.2012  nájemné za pozemky   
13.12.2012  školení způsobilosti   
13.12.2012  pohonné hmoty, maziva a zák. poj.   
13.12.2012  oprava a údržba (revize, údržba hájovny)   
13.12.2012  nájemné honitby Varhošť   
13.12.2012  ochranné pomůcky + VP výstroj ved. OLH   

13.12.2012  prodej bytů   
13.12.2012  prodej části bývalého objektu POHODY   

13.12.2012  prodej pozemků dle předložených žádostí   
13.12.2012  prodej pozemku - p. Lexa    
13.12.2012  prodej pozemku - Koliba - p. Kučera   

13.12.2012  prodej hrobových příslušenství   

13.12.2012  vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN   

13.12.2012  věcná břemena   
13.12.2012  zahrádky +  ČSZ   
13.12.2012  pozemky pod garážemi   
13.12.2012  ostatní pronájmy + nájem z odběrného místa    

13.12.2012  Kovošrot Group CZ a.s. Děčín - parkoviště - nájemné   

13.12.2012  nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD)   
13.12.2012  věcná břemena (povodí, ČD, Lesy ČR)   
13.12.2012  pronájem mola   

13.12.2012  ul. Plešivecká - nákup garáže (Rozmarýn)   
13.12.2012  Miřejovice - komunikace   
13.12.2012  ČD - ul. Nerudova - komunikace   
13.12.2012  ČD - nákup budov a pozemků - areál u pokr. závor   
13.12.2012  Miřejovická stráň - p. Prokopová a spol. + Hubálkovi  
+ Pošík   

13.12.2012  TJ Slavoj - směna pozemků - doplatek   
13.12.2012  nákup pozemků pod čerpací stanicí (geoterm. vrt)   
13.12.2012  nákup pozemku - p. Hejduch   
13.12.2012  nákup pozemků pod komun. od fyz. osob a org.   

13.12.2012  odhady a geometrické plány   
13.12.2012  agenda pozemky   

12.12.2012  prohlášení vlastníka, advokátní služby   
13.12.2012  kolky (vč. dálk. přístupu do KN)    
13.12.2012  neinvestiční příspěvky - podloubí   
13.12.2012  výdaje na drobné opravy majetku (oplocení, zdi)   

13.12.2012  výměna oken, vestibul, tělocvična   

13.12.2012  DK - VZT ovládání, chlazení   



06001 0,00 1 541,00 0,00 MěN, PO - příspěvky 

00401 0,00 1 000,00 0,00 město - lék. služba první pomoci 

06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Celkem KAP 05 5 190,00 47 133,00 9 500,00 

5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 0,00 11 360,00 0,00 

05204 0,00 3 000,00 0,00 Miřejovická stráň - park - realizace 

05202 0,00 2 010,00 0,00 městská zeleň - údržba 

05201 0,00 6 350,00 0,00 městská zeleň - investice 

5000 odbor životního prostředí 5 190,00 35 773,00 9 500,00 

05808 100,00 0,00 0,00 bioodpad 

05805 3 000,00 3 000,00 0,00 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard 

05804 1 800,00 0,00 0,00 příspěvek na třídění sběru odpadu 

05803 290,00 0,00 0,00 místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm. 

05023 0,00 1 000,00 0,00 sběrový dvůr ul. Nerudova - realizace 

05016 0,00 5,00 0,00 projekty, kolky, poplatky 

05005 0,00 197,00 0,00 poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr 

05004 0,00 190,00 0,00 státní správa 

05003 0,00 1 015,00 0,00 ekologické služby (psi, deratizace) 

05002 0,00 566,00 0,00 příspěvky a ekologická výchova 

05001 0,00 20 300,00 0,00 nakládání s odpady 

01805 0,00 9 500,00 9 500,00  zůstatek na ZBÚ k 31. 12.+volné zdroje 

05 KAP odbor životního prostředí 
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20,00   
521,00   

1 000,00   

350,00   
250,00   
50,00   

100,00   
20,00   
35,00   

880,00   
300,00   
25,00   

6 350,00   

150,00   
1 520,00   

3 000,00   

480,00   
200,00   

650,00   

5,00   
30,00   
55,00   

200,00   

10,00   
20,00   
5,00   

25,00   
15,00   
40,00   
40,00   
35,00   

660,00   
300,00   

5,00   

50,00   

96,00   
220,00   
250,00   

150,00   

13 000,00   
2 500,00   

3 200,00   
200,00   

1 000,00   

100,00   
50,00   

100,00   

9 500,00   

13.12.2012  dozorčí rada + Dny zdraví (2x)   
13.12.2012  příspěvek na herního terapeuta 2x   
13.12.2012  MěN - inv. příspěvek   

13.12.2012  prořezy stromů - výškové práce   
13.12.2012  výsadba dřevin a květin   
13.12.2012  pasport zeleně - doplnění, aktualizace   
13.12.2012  projekty   
13.12.2012  vánoční strom   
13.12.2012  závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám.    
13.12.2012  Hvězdárna - park   
13.12.2012  Domov důchodců v Ltm. - park   
13.12.2012  Jiráskovy sady - práce s veřejností   

13.12.2012  Jiráskovy sady   

13.12.2012  příspěvek na ekologickou výchovu žáků   
13.12.2012  instalace solárních systémů na budovách města
13.12.2012  neinvestiční transfer   

13.12.2012  příspěvek na solární ohřev TUV - občané   
13.12.2012  změna vytápění - občané   

13.12.2012  podzemní kontejnery   

13.12.2012  odvody za odnětí ze ZPF   
13.12.2012  poplatky za znečištění ovzduší   
13.12.2012  ovzduší, zeleň, odpady   
13.12.2012  správní poplatky   

13.12.2012  lesní hospodářství   
13.12.2012  odpady   
13.12.2012  ZPF   
13.12.2012  sanace nepovolených skládek   
13.12.2012  ovzduší   
13.12.2012  ochrana přírody - ÚSES, VKP   
13.12.2012  myslivost   
13.12.2012  vodní hospodářství   

13.12.2012  platby za psy v psím útulku   
13.12.2012  celoplošná deratizace + odchyt holubů   
13.12.2012  úklid uhynulých zvířat   

13.12.2012  Falco - provoz stanice pro handicap. zvířata   

13.12.2012  monitoring povodňového stavu   
13.12.2012  příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší   
13.12.2012  členský příspěvek na SONO   

13.12.2012  platby za odvoz nebezpečných odpadů   

13.12.2012  platby za odvoz TDO za město   
13.12.2012  uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY)   

13.12.2012  platby za odvoz separovaného odpadu   
13.12.2012  provoz SDO a likvidace odpadů   
13.12.2012  svoz bioodpadu   

13.12.2012  kontejnerová stání - opravy   
13.12.2012  likvidace černých skládek   
13.12.2012  nákup kontejnerů na separovaný odpad   

13.12.2012  sběrný dvůr    



6375 Diecézní charita 0,00 277,00 0,00 

06037 0,00 100,00 0,00 Diecézní charita - dobrovolnické centrum 

06031 0,00 27,00 0,00 Diecézní charita - šatník 

06028 0,00 150,00 0,00 poradenství pro osoby v zadluženosti 

6372 Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 0,00 1 350,00 0,00 

06016 0,00 1 350,00 0,00 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 

6367 Naděje - ubytovna Želetice 0,00 1 795,00 0,00 

06035 0,00 150,00 0,00 centrum Oáza 

06034 0,00 480,00 0,00 příspěvek na sociálně aktivizační službu 

06016 0,00 1 165,00 0,00 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 

6365 Farní charita - přísp. PS, AD, DD 0,00 5 915,00 0,00 

06016 0,00 5 915,00 0,00 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 

6300 odbor SVaZ, sociální věci 213,00 6 945,00 4 640,00 

13233 0,00 300,00 0,00 účel.dot.-Lidské zdr. a zaměst.(2011-13) 

06801 213,00 0,00 0,00 příjmy z činnosti sociálního odboru 

06018 0,00 450,00 0,00 komunitní plán 

06017 0,00 160,00 0,00 podpora terénní soc. práce - podíl města 

06015 0,00 500,00 0,00 prevence kriminality 

06012 0,00 55,00 0,00 náhradní rodinná péče a pěstounská péče 

06008 0,00 220,00 0,00 provoz služebního vozidla odboru SVaZ 

06007 0,00 200,00 0,00 Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 

06005 0,00 200,00 0,00 příspěvek a charitativní činnost - grant 

06004 0,00 190,00 0,00 Český červený kříž 

06003 0,00 330,00 0,00 důchodci + zdravotně postižení 

02039 0,00 4 340,00 0,00 prostředky na platy a zákonné pojistné 

01805 0,00 0,00 4 640,00  zůstatek na ZBÚ k 31. 12.+volné zdroje 

6156 Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 0,00 5 715,00 0,00 

06024 0,00 752,00 0,00 neinv. přísp. PO na provoz 

06023 0,00 4 963,00 0,00 neinv. přísp. PO na platy 

6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 0,00 2 831,00 0,00 

06013 0,00 290,00 0,00 Hospic - příspěvek 
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350,00   
1 000,00   

830,00   
335,00   

3 800,00   

250,00   
90,00   

1 575,00   
200,00   

300,00   

13,00   
200,00   

100,00   
60,00   

60,00   

200,00   

190,00   

290,00   
40,00   

4 340,00   
300,00   

13.12.2012  přísp. na provoz    
13.12.2012  přísp. na mzdy   

13.12.2012  přísp. na mzdy   
13.12.2012  přísp. na provoz   

13.12.2012  Nový DPS - přísp. na mzdy, provoz, obědy   

13.12.2012  Azylový dům - přísp. na mzdy   
13.12.2012  Azylový dům - přísp. na provoz    

13.12.2012  Pečovatelská služba - přísp. na mzdy    
13.12.2012  PS: přísp. na provoz (energie, běžné výdaje)   

13.12.2012  vzdělávání soc. pracovníků MěÚ a poskytovatelů soc.  
služeb   

13.12.2012  pokuty   
13.12.2012  umístění v DPS   

13.12.2012  provoz služebního auta (nafta) + soc. auta (benzín)   
13.12.2012  opravy a udržování  služebního auta + soc. auta   

13.12.2012  elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,DHDM, ND, ochr.  
pom.,popl., poj.vozidla   

13.12.2012  vzdělávání senioru   

13.12.2012  přísp. na mzdu terén. pracovníka K centra   

13.12.2012  gratulace, přednášky, besídky, vánoční svátky -  
pohoštění   

13.12.2012  veřejná služba   

13.12.2012  sociálně právní ochrana dětí   
13.12.2012  vzdělávání soc. pracovníků MěÚ a poskytovatelů soc.  
služeb   



8200 odbor ÚR, realizace staveb 243,00 18 020,00 0,00 

08257 0,00 1 820,00 0,00 ostatní rekonstrukce a modernizace 

08233 0,00 1 500,00 0,00 ostatní menší opravy a investiční akce 

08213 0,00 150,00 0,00 recyklovaný materiál 

08211 0,00 14 550,00 0,00 ostatní větší opravy a investiční akce 

08210 243,00 0,00 0,00 TJ Sokol-splátka půjčky(Hrádek-fasáda) 

8100 odbor ÚR, příprava staveb 0,00 1 905,00 0,00 

08002 0,00 1 420,00 0,00 projektové dokumentace 

08001 0,00 485,00 0,00 provozní výdaje a inženýrská činnost 

8000 odbor územního rozvoje 880,00 0,00 0,00 

08801 880,00 0,00 0,00 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 

08 KAP odbor územního rozvoje 

Celkem KAP 07 400,00 45,00 0,00 

7000 odbor - stavební úřad 400,00 45,00 0,00 

07802 400,00 0,00 0,00 správní poplatky a ostatní příjmy 

07001 0,00 45,00 0,00 PD, stat. znalecké posudky, kopírování 

07 KAP odbor - stavební úřad 

Celkem KAP 06 213,00 24 928,00 4 640,00 

6380 Klub důchodců + zdravotně postižení 0,00 100,00 0,00 

06016 0,00 100,00 0,00 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 
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112,00   
40,00   

421,00   
425,00   

250,00   
150,00   

700,00   
50,00   

100,00   
450,00   
120,00   

150,00   
200,00   
300,00   
100,00   
250,00   

100,00   
150,00   
250,00   

3 500,00   

4 750,00   
3 800,00   

200,00   
2 300,00   

100,00   
500,00   

50,00   

100,00   
50,00   

200,00   
400,00   
20,00   

40,00   
250,00   
150,00   
10,00   
30,00   

5,00   

410,00   
100,00   
370,00   

20,00   

20,00   
5,00   

50,00   

20,00   
30,00   

13.12.2012  tržby za provoz veřejných WC   
13.12.2012  hřbitov - nájem   
13.12.2012  IVECO - nájem   
13.12.2012  nájemné - nemovitosti   

13.12.2012  zprovoznění nefunkčních vpustí   
13.12.2012  věž, kašny, hodiny, energie   

13.12.2012  havarijní fond   
13.12.2012  informační systém   

13.12.2012  nákup městského mobiliáře   
13.12.2012  lávky - opravy a revize   
13.12.2012  dětská hřiště - revize EU   

13.12.2012  bezbariérové přístupy   
13.12.2012  sídl. - opr. chodníku - litý asfalt   
13.12.2012  ul. Škroupova - oprava chodníků   
13.12.2012  ul. Dlouhá - oprava chodníků   
13.12.2012  Na Kocandě (Kovošrot Group CZ a.s. Děčín) -  
parkoviště   

13.12.2012  dětská hřiště - dopadové plochy   
13.12.2012  městská věž - ochranné sítě, odvodnění   
13.12.2012  ul. Nádražní - zajištění opěrné zdi   

13.12.2012  parkoviště MěN - oprava   

13.12.2012  Miřejovická stráň - dešťová kanalizace   
13.12.2012  Miřejovická stráň - vybudování komunikace   

13.12.2012  VO - havarijní výměna sloupů a svítidel   
13.12.2012  Dům zvláštního určení - ul. Kosmonautů   

13.12.2012  komunikace, IS - dešť. kanal. + VO   
13.12.2012  ul. Palachova - rekonstrukce   

13.12.2012  Dům zvláštního určení - ul. Kosmonautů   

13.12.2012  územní studie   
13.12.2012  územně plánovací dokumentace   

13.12.2012  zjednodušené projekty   
13.12.2012  parkoviště MěN - IGP + PD   
13.12.2012  veřejné osvětlení   

13.12.2012  autorský dozor   
13.12.2012  inženýrská činnost   
13.12.2012  činnost městského architekta   
13.12.2012  vícetisky, kopírovací práce   
13.12.2012  studentské práce   

13.12.2012  odborná literatura   

13.12.2012  SVČP-plynovod   
13.12.2012  Výstavy s.r.o. - pronájem Eurotelu   
13.12.2012  DSO Libochovany - plynofik.(sml.)-vypořádání r. 2011   

13.12.2012  honoráře expertní součinnosti   

13.12.2012  odborné statické a znalecké posudky   
13.12.2012  PD zabezpečovacích prací a průzkumy   

13.12.2012  provozní náklady (energie)   

13.12.2012  dohody včetně zák. poj. (správce + úklid)   
13.12.2012  neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování   



02805 700,00 0,00 0,00 správní poplatky a ostatní příjmy 

24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad 

Celkem KAP 23 0,00 1 029,00 0,00 

2300 útvar obrany a krizového řízení 0,00 1 029,00 0,00 

02309 0,00 87,00 0,00 odměny za údržbu hasící techniky 

02301 0,00 942,00 0,00 protipožární ochrana - provozní výdaje 

23 KAP útvar obrany a krizového řízení 

Celkem KAP 09 1 640,00 16 120,00 40,00 

9000 městská policie 1 640,00 16 120,00 40,00 

09803 1 640,00 0,00 0,00 PCO a ost. nedaň. příjmy 

09018 0,00 14 000,00 0,00 prostředky na platy a zákonné pojistné 

09014 0,00 300,00 40,00 investice 

09001 0,00 1 820,00 0,00 provozní a ostatní neinvestiční náklady 

09 KAP městská policie 

Celkem KAP 08 2 731,00 25 135,00 0,00 

8400 odbor ÚR , místní komunikace 610,00 5 210,00 0,00 

08801 610,00 0,00 0,00 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 

08403 0,00 10,00 0,00 ostatní služby (mimo TSM) 

08402 0,00 5 000,00 0,00 el. energie veřej. osvětlení města 

08101 0,00 200,00 0,00 oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 

8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 998,00 0,00 0,00 

08807 998,00 0,00 0,00 TSM - ostat. nedaň. příjmy 
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12,00   

55,00   
20,00   

30,00   
25,00   
30,00   
40,00   
20,00   
30,00   

430,00   
60,00   

14,00   
5,00   

45,00   
38,00   

110,00   

35,00   
20,00   

10,00   

40,00   
1 000,00   

600,00   

-30,00   
15,00   

270,00   
70,00   

15,00   

350,00   
190,00   
140,00   

200,00   
20,00   

147,00   
135,00   
15,00   
20,00   
4,00   

17,00   
5,00   

12,00   
15,00   

250,00   
250,00   
20,00   
30,00   

600,00   
10,00   

10,00   

13.12.2012  refundace mezd (požární zásahy)   

13.12.2012  VPČ včetně zák. poj. - údržba hasící techniky   
13.12.2012  VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice   

13.12.2012  příprava na krizové situace   
13.12.2012  vodné, stočné   
13.12.2012  pojištění požárního vozidla MAN 4x4 s výbavou   
13.12.2012  výstroj   
13.12.2012  výstroj a výzbroj pro mládež   
13.12.2012  DDHM   

13.12.2012  hasičská zbrojnice - oprava budovy (výměna oken +  
garáž. vrata)   
13.12.2012  opravy a údržba vozidel, nářadí   

13.12.2012  revize plyn. kotle, el. nářadí, doména, WWstránky   
13.12.2012  emise, tech. kontroly   

13.12.2012  pohonné hmoty, oleje   
13.12.2012  elektrická energie   
13.12.2012  teplo   

13.12.2012  ND - CAS, Avia, PPS12   
13.12.2012  spotřební materiál , hadice, savice   

13.12.2012  teplá voda   

13.12.2012  prodej osobního automobilu    
13.12.2012  ostat. nedaňové příjmy   
13.12.2012  pult centrální ochrany   

13.12.2012  úvěrové smlouvy - splátky jistin   
13.12.2012  úvěrové smlouvy - splátky úroků   
13.12.2012  koupě vozidla včetně úvěru   
13.12.2010  úvěr - koupě vozidla   
13.12.2012  úvěrové smlouvy - splátky pojistného    

13.12.2012  pohonné hmoty   
13.12.2012  výstroj (uniformy)   
13.12.2012  DHDM - (obnova PC, monitory, vybavení)   

13.12.2012  všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC  
mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu)   

13.12.2012  voda   
13.12.2012  plyn   
13.12.2012  elektrická energie   
13.12.2012  pronájem střelnice   
13.12.2012  cestovné   
13.12.2012  programové vybavení   
13.12.2012  za služby peněžním ústavům a pošt   
13.12.2012  knihy   
13.12.2012  dálniční známky, kmitočty   
13.12.2012  kolky   
13.12.2012  opr. a údržba (MKS, auta, PCO, budova, zázn. zař.)   
13.12.2012  STK, emise, komíny, PCO, MKS, očkování   
13.12.2012  školení a vzdělávání (řidiči)   
13.12.2012  telefony, popl. za užívání rad.   

15.12.2011  poplatek za užívání veřejného prostranství   
15.12.2011  nájem z odběrného místa   

13.12.2012  odtahy  a likvidace vraků   



Celkem 362 590,00 404 999,00 42 409,00 

Celkem KAP 91 9 689,00 9 793,00 4 534,00 

9101 odd. proj. a strategií - nepřímé nákl. 0,00 77,00 0,00 

14013 0,00 66,00 0,00 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 

09106 0,00 11,00 0,00 podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS 

9100 oddělení projektů a strategií 9 689,00 9 716,00 4 534,00 

17871 3 668,00 0,00 0,00 účel.dot.-integr.operač.progr. 

15007 1 353,00 1 353,00 0,00 účel.dot.-MAESTRO-česko švýcar.spolupr. 

14013 3 156,00 411,00 0,00 účel.dot. - zvyš. kval. říz. v úřad. ÚVS 

14012 914,00 457,00 0,00 účel. dot.-vzdělávání v eGoncentru Ltm. 

09806 418,00 418,00 0,00 Hannover - projekt Fair&Aware 

09804 180,00 22,00 0,00 projekt  k MA21 - MARUEL 

09114 0,00 229,00 0,00 podíl města - projekt MISTRÁL 

09113 0,00 360,00 0,00 podíl města - projekt NEFRELI 

09112 0,00 247,00 0,00 podíl města - projekt MAESTRO 

09110 0,00 200,00 0,00 podíl města - projekt Fair&Aware 

09107 0,00 97,00 0,00 podíl města-vzdělávání v eGoncentru Ltm. 

09106 0,00 73,00 0,00 podíl města-zvyš.kval.říz.v úřadech ÚVS 

09103 0,00 50,00 0,00 příprava a realizace projektů 

09102 0,00 250,00 0,00 Zdravé město a MA21 

09101 0,00 150,00 0,00 interní grantový systém 

05022 0,00 865,00 0,00 inv. a neinv. výdaje 

01805 0,00 4 534,00 4 534,00  zůstatek na ZBÚ k 31. 12.+volné zdroje 

91 KAP oddělení projektů a strategií 

Celkem KAP 85 20 500,00 4 390,00 0,00 

8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 20 500,00 4 390,00 0,00 

08810 1 400,00 0,00 0,00 BUS nádr. - provozování linkové dopravy 

08805 1 300,00 0,00 0,00 parkovací karty 

08804 9 500,00 0,00 0,00 parkovací automaty 

08801 8 300,00 0,00 0,00 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 

08503 0,00 3 000,00 0,00 městská hromadná doprava 

08501 0,00 1 390,00 0,00 dopravní značení - změny a údržba 

85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství 

Celkem KAP 24 700,00 0,00 0,00 

2400 odbor - obecní živnostenský úřad 700,00 0,00 0,00 

MĚSTO LITOMĚŘICE
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NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 

Příjmy Výdaje Financování 

450,00   
415,00   

3 240,00   
1 294,00   

400,00   
2 900,00   
5 000,00   

70,00   
50,00   
90,00   

290,00   
290,00   

500,00   
100,00   

13.12.2012  ČEZ Distribuce a.s.   
13.12.2012  SEWACO   

13.12.2012  projekt "NEFRELI - New Energy Freital"   
13.12.2012  projekt MISTRÁL   

13.12.2012  ZOZ - řidičské oprávnění   
13.12.2012  ostatní nedaň. příjmy   
13.12.2012  správní poplatky   

13.12.2012  parkovací automaty - servis   
13.12.2012  studie a PD dopravního značení   
13.12.2012  BESIP   

13.12.2012  údržba svislého dopravního značení   
13.12.2012  údržba vodorovného dopravního značení   

13.12.2012  "U Severky" - úprava křižovatky   
13.12.2012  znalecké posudky - dopr. nehody, toxikologie, apod.    



Tab. č. 1

Návrh rozpočtu na  r. 2013 - PŘÍJMY dle rozpočtové skladby (položky)    
(údaje v tis. Kč)

Návrh rozpočtu

111 58 440

112 64 300

121 Obecné daně ze zboží a služeb (DPH) 91 460

133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 11 635

134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 2 500

135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 12 200

136 8 710

151 20 100

269 345

Návrh rozpočtu

211 14 669

213 8 721

214 Výnosy z finančního majetku (úroky) 604

221 4 002

222 Přijaté vratky transferů + finanční vypořádání 370

232 3 142

242 Splátky půjčených prostředků od obec. prosp. spol. 240

246 Splátky půjčených prostředků od obyvatel 366

32 114

Návrh rozpočtu
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 9 720

9 720

Návrh rozpočtu

411 Neinv. transfery od veřej. rozp. ústř. úrovně 47 463

412 Neinv. transfery od veřej. rozp. úzm. úrovně 80

413 Převody z vlastních fondů 200

421 Inv. transfery od veřej. rozp. ústř.  úrovně 3 668

51 411

362 590C E L K E M  příjmy

C E L K E M 

TRANSFÉRY

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Příjmy z vlastní činnosti

Příjmy z pronájmu majetku

Přijaté sankční platby

Ostatní nedaňové příjmy

C E L K E M 

 DAŇOVÉ PŘÍJMY

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

C E L K E M 

Daně z příjmů fyzických osob

Daně z příjmů právnických osob

Správní poplatky

Daně z majetku

C E L K E M 



Tab. č. 2

Návrh rozpočtu na r. 2013 - VÝDAJE dle rozpočtové skladby (položky)
(údaje v tis. Kč)

501 53 949

502 Osobní platby za provedou práci 3 106

503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 19 083

513 3 832

514 15

515 Nákup vody, paliv a energie 9 704

516 45 369

517 19 031

519 Výdaje související s neinv. nákupy, přísp., náhrady a věcné dary  3 260

521 Neinv. transfery podnikatelským subjektům 54

522 Neinv. transfery neziskovým a podob. org. 24 427

532 Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 382

533 Neinv. transfery příspěvkovým a podob. org. 137 144

536 Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům 21 350

542 Náhrady placené obyvatelstvu 326

549 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu 1 437

566 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 100

590 9 099

351 668

611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 180

612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 43 561

613 2 360

632 6 000

635 Investiční transfery příspěvkovým a podob. org. 1 230

53 331

404 999

Ostatní neinvestiční výdaje

(součet za třídu 5)

Platy

Nákup materiálu

Úroky a ostatní finanční výdaje

Nákup služeb

Ostatní nákupy

CELKEM VÝDAJE

Návrh rozpočtuBĚŽNÉ VÝDAJE 

Návrh rozpočtu

Pozemky

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Investiční transfery obecně prospěšným společnostem

(součet za třídu 6)



Tab. č. 3

Návrh rozpočtu na r. 2013 - FINANCOVÁNÍ  dle rozpočtové skladby (položky)
(údaje v tis. Kč)

Návrh rozpočtu

41 034

zdroje z minulých let - vyrovnání schodku 22 360

9 500

4 340

300

3 240

1 294

-267

1 602

70

-30

42 409

Druh příjmu - třída 8 - financování

Celkem zapojené zdroje z minulých let:

sběrný dvůr

orgán sociálně-právní ochrany dětí

FRB - program poskytování státních půjček - oprava bytového fondu

vzdělávání sociálních pracovníků MěÚ a poskytovatelů soc. služeb

Saldo příjmů a výdajů

Příděl do sociální fondu

Městská policie - úvěrové smlouvy - splátka jistiny

projekt "NEFRELI - New Energy Freital"

projekt "MISTRÁL"

Městská policie - úvěrové smlouvy - koupě vozidla



Tab. č. 4

Návrh rozpočtu na r. 2013 - PŘÍJMY  dle rozpočtové skladby (paragrafy)
(údaje v tis. Kč)

0 269 345

269 345

0 606

10 1 470

21 4 843

22 15 100

31 264

33 2 390

35 180

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 1 631

37 Ochrana životního prostředí 2 067

43 Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezpečení a polit. zaměst. 200

53 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 600

61 Státní moc, správa, územní samospráva, politické strany 343

62 418

63 622

64 380

32 114

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 9 680

53 Bezpečnost a veřejný pořádek 40

9 720

0 51 411

51 411

362 590CELKEM PŘÍJMY

C E L K E M 

TRANSFÉRY

C E L K E M 

Návrh rozpočtu

Ostatní činnosti

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Návrh rozpočtu

Finanční operace

Doprava

Vzdělávání a školské služby

Kultura, církve a sdělovací prostředky

Zdravotnictví

Jiné veřejné služby a činnosti

C E L K E M 

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Návrh rozpočtu

DAŇOVÉ PŘÍJMY Návrh rozpočtu

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

C E L K E M 

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 



Tab. č. 5

Návrh rozpočtu na r. 2013 - VÝDAJE  dle rozp. skladby (paragrafy)
(údaje v tis. Kč)

10 4 174

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 13 393

22 10 429

23 475

31 Vzdělávání a školské služby 34 809

32 Vzdělávání a školské služby 1 235

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 26 520

34 Tělovýchova a zájmová činnost 45 615

35 9 721

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 47 829

37 25 812

39 15

43 Soc. služby a pomoc. a spol. činnosti v soc. zabezpečení a polit. zaměst. 16 127

52 30

53 Bezpečnost a veřejný pořádek 15 850

55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 999

61 Státní moc, správa, územní samospráva, politické strany 74 734

62 618

63 22 193

64 1 090

351 668

21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 415

22 9 650

31 Vzdělávání a školské služby 386

33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 6 000

35 1 000

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 9 910

37 Ochrana životního prostředí 22 020

53 Bezpečnost a veřejný pořádek 270

61 Státní moc, správa, územní samospráva, politické strany 3 680

53 331

404 999CELKEM VÝDAJE

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Návrh rozpočtu

Ostatní činnost související se službami pro obyvatelstvo

(součet za třídu 5)

Doprava

Zdravotnictví

Vodní hospodářství

Jiné veřejné služby a činnosti

(součet za třídu 6)

Návrh rozpočtu

Ostatní činnosti

Ochrana životního prostředí

BĚŽNÉ VÝDAJE 

Zdravotnictví

Finanční operace

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 

Civilní připravenost na krizové stavy

Doprava



Tab. č. 6

údaje v tis. Kč

č.účtu Název účtu

501000 Spotřeba materiálu 30
502000 Spotřeba energie 772
511100 Opravy a udrž. ostatní bytů a nebyt. prostor 9 220
511000 Opravy a udržování ostatní 810
512000 Cestovné -
518000 Ostatní služby 481
521000 Mzdové náklady 1 356
524000 Zákonné sociální pojištění 461

521-4 Zubní středisko 400
543000 Odpis pohledávek 1 500
549000 Jiné ostatní náklady 30
551000 Odpisy dlouhodobého majetku 18
556000 Tvorba zúčtování opravných položek -100

Celkem náklady kasárna Duk. hrdinů 2 490

C e l k e m  n á k l a d y 17 468

603000 Tržby z prodeje služeb-nájemné 17 589
603400 Výnosy kasárna Duk. hrdinů 906
641010 Poplatek z prodlení dlužného nájmu 150
649000 Mimořádný příjem 13
649100 Refundace mzdových nákladů zubní střed. 400
662000 Přijaté bankovní úroky 90

C e l k e m  v ý n o s y 19 148

Hospodářský výsledek 1 680

Úsek správy bytového hospodářství - rozpočet 2013
           plán nákladů a výnosů - závazné ukazatele



Tab. č. 7

údaje v tis. Kč

č. akce název akce

101 revize elektro 40

102 revize plyn 50

103 hasící přístroje a hydranty 100

104 zařizovací předměty 300

105 bytová jádra 500

106 běžná údržba 3 000

107 havárie 500

108 projektové dokumentace 100

109 výměny kotlů 150

111 střechy 500

112 výtahy - oprava 100

113 fasády - oprava 400

115 ubytovna Želetice 80

190 údržba škol 300

191 oprava a výměna oken - město střed 500

192 výměna lež.  rozv. stoup. město střed 100

194 obnova volných bytů město střed 1 500

výměna výtahu DPS Švermova 16

193 nebyt. prostor Mírové náměstí 18/10 1 000

celkem 9 220

Úsek správy bytového hospodářství - rozpočet 2013
                rozpis oprav - závazné ukazatele



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

N  Á  V  R  H     D  O     Z M 
 
 
 
pro jednání ZM,  dne : 13. 12. 2012 
 
předkládá :     Jan Szántó  - místostarosta 
   
 
Návrh:  

a) rezignace člena Finančního výboru při ZM 
 
 

 
 
Odůvodnění: 
 

- člen FV Josef Čech požádal o uvolnění z členství ve FV z důvodu časového zaneprázdnění  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh na usnesení: 

a) ZM bere vědomí rezignaci Josefa Čecha na členství ve Finančním výboru při ZM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                              
 



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

N Á V R H   D O   ZM 
 
pro jednání ZM, dne:  13.12. 2012 
předkládá:                  Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru ŠKSaPP   
   
 
 
 
Návrh předložit před jednáním ZM, nejpozději do čtvrtka (7 dní před jednáním) do 12.00 hod. 
sekretariátu města.. Po zařazení do programu předkládá navrhovatel osobně s řádným odůvodněním. 
Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření tohoto 
odboru. Předkládající odbor předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x navrhovateli. 
 
 
Návrh:   
Schválení dodatků  ke zřizovacím listinám PO: 

a) Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 
b) Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2 
c) Masarykova Základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5 
d) Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4 
e) Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 
f) Základní škola Litoměřice, Ladova 5 

 
 
Odůvodn ění:    
Na základě písemné žádosti ředitele Masarykovy základní školy Litoměřice, Svojsíkova 5 Mgr.Karla 
Kynzla, týkající se úpravy a vymezení doplňkové činnosti povolené zřizovatelem, předkládá odbor 
ŠKSaPP dodatek č. 1 ke ZL ze dne 25. 4. 2012 PO Masyrykova základní škola Litoměřice,   
Svojsíkova 5. Doplňková činnost se rozřiřuje činnost prodeje  zboží žákům školy během vyučování         
( svačiny), mimoškolní aktivity ( občerstvební školní hřiště), fair trade výrobků atd.. ( viz orig. příloha 
zápisu ).  
 
Vzhledem k aktuálním potřebám jednotlivých organizací byly po konzultaci s řediteli škol vyhotoveny 
dodatky ke ZL i pro zbývající základní školy zřízené Městem Litoměřice, a to Základní škola 
Litoměřice, Na Valech 53, Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2, Základní škola Litoměřice U 
Stadionu 4, Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 a Základní škola Litoměřice, Ladova 5( viz orig. 
příloha zápisu ).  
 
 
Návrh na usnesení:     
ZM schvaluje:  
a) Dodatek č.1 ke zřizovací listině PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 ( viz orig. příloha 
zápisu ). 
b) Dodatek č.1  ke zřizovací listině PO Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2 ( viz orig. 
příloha zápisu ). 
c) Dodatek č.1  ke zřizovací listině PO Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5 ( viz orig. 
příloha zápisu ). 
d) Dodatek č.1  ke zřizovací listině PO Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4 ( viz orig. příloha 
zápisu ).  
e) Dodatek č.1  ke zřizovací listině PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 ( viz orig. příloha 
zápisu ). 
f) Dodatek č.1  ke zřizovací listině PO Základní škola Litoměřice, Ladova 5 ( viz orig. příloha zápisu ). 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        





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

Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 
Na Valech 53,  412 01 Litoměřice,  IČO: 46773428 

 
 
vydaný v souladu s ustanovením ustanoveními § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 
 
Tímto dodatkem zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na 
Valech 53  na základě usnesení Zastupitelstva Města č………………     ze dne 13.12.2012  
se mění zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 
(dále jen organizace) takto: 
 

Článek I 
 
Tímto dodatkem se text čl. 5.2. zřizovací listiny mění a doplňuje takto: 
 
1. Pronájmy nebytových prostor včetně vnitřního vybavení. 
2. Zprostředkování obchodu a služeb 
3. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 
4. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti 
5. Pronájem a půjčování věcí movitých 
6. Provozování reklamních zařízení v areálu školy. 
7. Činnosti spojené s nákupem zboží za účelem jeho prodeje přímému spotřebiteli 

 
 

 
Článek II 

 
Další ustanovení Zřizovací listiny ze dne  25.4.2012  zůstávají beze změny. 
Tento dodatek zřizovací listiny nabývá účinnosti dnem  1.12.2012. 
Tento dodatek zřizovací listiny je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž všechny mají platnost 
originálu. Jedno vyhotovení obdrží příspěvková organizace, dvě vyhotovení obdrží 
zřizovatel. 
 
V Litoměřicích,  dne ………2012 
 
 
 
 
 
        ………………………   
        Mgr. Ladislav Chlupáč 
                 starosta města Litoměřice 
 
             



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

Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4 
U Stadionu 4,  412 01 Litoměřice, IČO: 46773401 

 
 
vydaný v souladu s ustanovením ustanoveními § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 
 
Tímto dodatkem zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, U 
Stadionu 4  na základě usnesení Zastupitelstva Města č………………     ze dne 13.12.2012  
se mění zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4 
(dále jen organizace) takto: 
 

Článek I 
 
Tímto dodatkem se text čl. 5.2.zřizovací listiny mění a doplňuje takto: 
 
1. Pronájmy nebytových prostor včetně vnitřního vybavení. 
2. Zprostředkování obchodu a služeb 
3. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 
4. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti 
5. Pronájem a půjčování věcí movitých 
6. Provozování reklamních zařízení v areálu školy. 
7. Činnosti spojené s nákupem zboží za účelem jeho prodeje přímému spotřebiteli 

 
 

 
Článek II 

 
Další ustanovení Zřizovací listiny ze dne  25.4.2012  zůstávají beze změny. 
Tento dodatek zřizovací listiny nabývá účinnosti dnem  1.12.2012. 
Tento dodatek zřizovací listiny je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž všechny mají platnost 
originálu. Jedno vyhotovení obdrží příspěvková organizace, dvě vyhotovení obdrží 
zřizovatel. 
 
V Litoměřicích,  dne ………2012 
 
 
 
 
        ………………………   
        Mgr. Ladislav Chlupáč 
                 starosta města Litoměřice 
 
             



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

Masarykova základní škola Litoměřice 
Svojsíkova 5, 412 01 Litoměřice,  IČO: 46773436 

 
 
vydaný v souladu s ustanovením ustanoveními § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 
 
Tímto dodatkem zřizovací listiny příspěvkové organizace Masarykova základní škola 
Litoměřice na základě usnesení Zastupitelstva Města č………………     ze dne 13.12.2012  
se mění zřizovací listina příspěvkové organizace Masarykova základní škola Litoměřice (dále 
jen organizace) takto: 
 

Článek I 
 
Tímto dodatkem se text čl. 5.2.zřizovací listiny mění a doplňuje takto: 
 
1. Pronájmy nebytových prostor včetně vnitřního vybavení. 
2. Zprostředkování obchodu a služeb 
3. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 
4. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti 
5. Pronájem a půjčování věcí movitých 
6. Provozování reklamních zařízení v areálu školy. 
7. Činnosti spojené s nákupem zboží za účelem jeho prodeje přímému spotřebiteli 

 
 

 
Článek II 

 
Další ustanovení Zřizovací listiny ze dne  25.4.2012  zůstávají beze změny. 
Tento dodatek zřizovací listiny nabývá účinnosti dnem  1.12.2012. 
Tento dodatek zřizovací listiny je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž všechny mají platnost 
originálu. Jedno vyhotovení obdrží příspěvková organizace, dvě vyhotovení obdrží 
zřizovatel. 
 
V Litoměřicích,  dne ………2012 
 
 
 
 
 
        ………………………   
        Mgr. Ladislav Chlupáč 
                 starosta města Litoměřice 
 
             



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

Základní škola Litoměřice, Ladova 5 
Ladova 5,  412 01 Litoměřice,  IČO: 46773380 

 
 
vydaný v souladu s ustanovením ustanoveními § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 
 
Tímto dodatkem zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Ladova 
5 na základě usnesení Zastupitelstva Města č………………     ze dne 13.12.2012  se mění 
zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Ladova 5 (dále jen 
organizace) takto: 
 

Článek I 
 
Tímto dodatkem se text čl. 5.2.zřizovací listiny mění a doplňuje takto: 
 
1. Pronájmy nebytových prostor včetně vnitřního vybavení. 
2. Zprostředkování obchodu a služeb 
3. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 
4. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti 
5. Pronájem a půjčování věcí movitých 
6. Provozování reklamních zařízení v areálu školy. 
7. Činnosti spojené s nákupem zboží za účelem jeho prodeje přímému spotřebiteli 

 
 
 

 
Článek II 

 
Další ustanovení Zřizovací listiny ze dne  25.4.2012  zůstávají beze změny. 
Tento dodatek zřizovací listiny nabývá účinnosti dnem  1.12.2012. 
Tento dodatek zřizovací listiny je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž všechny mají platnost 
originálu. Jedno vyhotovení obdrží příspěvková organizace, dvě vyhotovení obdrží 
zřizovatel. 
 
V Litoměřicích,  dne ………2012 
 
 
 
 
        ………………………   
        Mgr. Ladislav Chlupáč 
                 starosta města Litoměřice 
 
             



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

Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 
Havlíčkova 32,  412 01 Litoměřice,  IČO: 46773363 

 
vydaný v souladu s ustanovením ustanoveními § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 
 
Tímto dodatkem zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, 
Havlíčkova 32  na základě usnesení Zastupitelstva Města č………………     ze dne 
13.12.2012  se mění zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, 
Havlíčkova 32 (dále jen organizace) takto: 
 

Článek I 
 
Tímto dodatkem se text čl. 3 zřizovací listiny mění a doplňuje takto: 
 
1. Základní škola. 
2. Školská zařízení pro zájmové vzdělávání – školní družina. 
3. Školská zařízení pro zájmové vzdělávání – školní klub. 

Článek II 
 
Tímto dodatkem se text čl. 5.2.zřizovací listiny mění a doplňuje takto: 
 
1. Pronájmy nebytových prostor včetně vnitřního vybavení. 
2. Zprostředkování obchodu a služeb 
3. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 
4. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti 
5. Pronájem a půjčování věcí movitých 
6. Provozování reklamních zařízení v areálu školy. 
7. Činnosti spojené s nákupem zboží za účelem jeho prodeje přímému spotřebiteli 

 
Článek III. 

 
Další ustanovení Zřizovací listiny ze dne  25.4.2012  zůstávají beze změny. 
Tento dodatek zřizovací listiny nabývá účinnosti dnem  1.12.2012. 
Tento dodatek zřizovací listiny je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž všechny mají platnost 
originálu. Jedno vyhotovení obdrží příspěvková organizace, dvě vyhotovení obdrží 
zřizovatel. 
 
V Litoměřicích,  dne ………2012 
 
 
 
 
        ………………………   
        Mgr. Ladislav Chlupáč 
                 starosta města Litoměřice 



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

Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2 
Boženy Němcové 2,  412 01 Litoměřice, IČO: 46773312 

 
 
vydaný v souladu s ustanovením ustanoveními § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 
 
Tímto dodatkem zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Boženy 
Němcové 2  na základě usnesení Zastupitelstva Města č………………     ze dne 13.12.2012  
se mění zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Boženy 
Němcové 2 (dále jen organizace) takto: 
 

Článek I 
Tímto dodatkem se text čl. 5.2.zřizovací listiny mění a doplňuje takto: 
 
1. Pronájmy nebytových prostor včetně vnitřního vybavení. 
2. Zprostředkování obchodu a služeb 
3. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 
4. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti 
5. Pronájem a půjčování věcí movitých 
6. Provozování reklamních zařízení v areálu školy. 
7. Činnosti spojené s nákupem zboží za účelem jeho prodeje přímému spotřebiteli 

 
 

 
Článek II 

 
Další ustanovení Zřizovací listiny ze dne  25.4.2012  zůstávají beze změny. 
Tento dodatek zřizovací listiny nabývá účinnosti dnem  1.12.2012. 
Tento dodatek zřizovací listiny je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž všechny mají platnost 
originálu. Jedno vyhotovení obdrží příspěvková organizace, dvě vyhotovení obdrží 
zřizovatel. 
 
V Litoměřicích,  dne ………2012 
 
 
 
 
 
        ………………………   
        Mgr. Ladislav Chlupáč 
                 starosta města Litoměřice 
 
             



 
 
 

M   Ě   S   T   S   K   Ý        Ú   Ř   A   D         V        L   I   T   O   M   Ě   Ř   I   C   Í   C   H 
 

 
 

N  Á  V  R  H     D  O     ZM 
 
 
 

pro jednání ZM,  dne :       13. prosince 2012  
 
předkládá :              Mgr. Ladislav Chlupáč 
 
  
 
 
 
 
 
 
Návrh:    Zápis z likvida ční komise  
 
 

Likvida ční komise  předkládá návrh na odpis a vyřazení uvedených položek z účetní 
evidence ( zápis komise ze dne 3. 12. 2012 viz příloha orig. zápisu ). 

 

 
 
 
 
 
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo m ěsta   schvaluje  na návrh  likvidační komise dle zápisu ze dne 3. 12. 2012 
odpis a vyřazení uvedených položek z účetní evidence (zápis komise viz příloha orig. zápisu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                          
 
 
 
 
 
 



 
 

Zápis 
z jednání komise p ři Radě města Litom ěřice 

(  komise likvida ční ) 

 

konané dne 3.12.2012 od 13,00 hod. v kanceláři správního odboru č. 5, Mírovém náměstí 245 / 8 

 

Přítomni: 

• PhDr. Jan Štíbr 
• Václav Knotek 
• Jan Smolík 
 

Omluven: 

•   
 

Jednání řídil:    PhDr. Jan Štíbr 
 

 

Zapisovatel: Jana Kühnová 

 

Program: 

1. -  7.  návrhy na vyřazení majetku z účetní evidence a jejich likvidace 
8.         návrh likvidace dle soupisu předaných nálezených věcí 

 

 

Konec jednání: 14,00 hod 

 

Termín příštího jednání: dle potřeby 

 

Zapsala:  Jana Kühnová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zápis č. 1 – návrh na vy řazení majetku z ú četní evidence a jeho likvidaci / správní odbor  
 
dle seznamu č. 4 a 5 varné konvice, papírový sorter, přílba     13.849,-- 
(rozbité, opravy nerentabilní) 
 
dle seznamu č. 6 kalkulačky, mobilní telefony, lístkovnice, mikrovl. trouba,.. 225.886,-- 
(rozbité, poškozené, opravy nerentabilní, odborné protokoly na vyřazení) 
 
dle seznamu č. 7 židle, stoly, skříňky, lavice, poličky, křesla, 5x fotopanel  263.509,60 
(nábytek rozbitý, opravy nerentabilní + panely s foto města zapůjčené ke kulturní prezentaci města 
v partner. městě Calamba, Filipíny od r. 2004, v celkové částce 10.399 Kč) 
 
pro 3 proti 0 zdrželo se  0 
Členové komise s předloženým návrhem souhlasí a doporučují RM jeho zařazení do programu 
jednání 
ZM dne 13.12.2012. 
Likvidaci vyřazeného majetku doložit protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady  
o provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky. 
 
 
 
Zápis č. 2 – návrh na vy řazení majetku z ú četní evidence a jeho likvidaci / odbor dopravy a SH  
 
dle seznamu č. 3 scaner, monitory, tiskárny, PC, nábytek     130.214,-- 
(poškozeno zateklou dešťovou vodou při opravě střechy - zničené, neopravitelné) 
Vyřazený majetek nahrazen novým z prostředků firmy, která havárii zavinila. 
 
pro 3 proti 0 zdrželo se 0 
Členové komise s předloženým návrhem souhlasí a doporučují RM jeho zařazení do programu 
jednání 
ZM dne 13.12.2012. 
Likvidaci vyřazeného majetku doložit protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady  
o provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky. 
 
 
 
Zápis č. 3 – návrh na vy řazení majetku z ú četní evidence a jeho likvidaci / IT -  správní odbo r 
 
dle seznamu č. 1 a 2 software        361.519,30 
(SW nepoužívaný nebo již bez podpory ze strany tvůrce, žádná provozovaná data) 
 
dle seznamu č. 15 PC, monitory, tiskárny, scaner, čtečka,..    662.866,-- 
(rozbité, zastaralé, nefunkční, ND nedostupné - viz odborné posouzení stavu výpočetní techniky) 
 
pro 3 proti 0 zdrželo se 0 
Členové komise s předloženým návrhem souhlasí a doporučují RM jeho zařazení do programu 
jednání 
ZM dne 13.12.2012. 
Likvidaci vy řazeného majetku doložit protokoly o p ředání k fyzické likvidaci nebo doklady  
o provedení likvidace p řes odbornou firmu / ekologicky. 
 
 
 
Zápis č. 4 – návrh na vy řazení majetku z ú četní evidence a jeho likvidaci /odbor životního 
prost ředí  
 
dle seznamu č. 10 2x plastový a 1x kovový kontejner s plast.víkem na odpad  14.827,-- 
(zničeny podpálením v ul. Smetanova – Usnesení Policie ČR o odložení případu, pachatel neznámý) 
 
pro 3 proti 0 zdrželo se 0 



Členové komise s předloženým návrhem souhlasí a doporučují RM jeho zařazení do programu 
jednání 
ZM dne 13.12.2012. 
Likvidaci vy řazeného majetku doložit protokoly o p ředání k fyzické likvidaci nebo doklady 
o provedení likvidace p řes odbornou firmu / ekologicky. 
 
 
 
Zápis č. 5 – návrh na vy řazení majetku z ú četní evidence a jeho likvidaci /úsek lesního 
hospodá řství  
 
dle seznamu č. 8 spací pytle 5 ks        8.990,-- 
(staré, zpuchřelé, zničené) 
 
pro 3 proti 0 zdrželo se 0 
Členové komise s předloženým návrhem souhlasí a doporučují RM jeho zařazení do programu 
jednání 
ZM dne 13.12.2012. 
Likvidaci vy řazeného majetku doložit protokoly o p ředání k fyzické likvidaci nebo doklady 
o provedení likvidace p řes odbornou firmu / ekologicky. 
 
 
 
Zápis č.6 –návrh na vy řazení majetku z ú četní evidence a jeho likvidaci/odbor soc.v ěcí a 
zdravotnictví  
 
dle seznamu č. 9 mobilní telefon Siemens A55 / Klub seniorů    1.455,-- 
(poškozený, zastaralý, nerentabilní oprava – doloženo odborným protokolem) 
 
dle seznamu č. 12 PC, tiskárna, televizory, nábytek / Domov pro matku a dítě 117.746,-- 
(nábytek zastaralý, poškozený nebo zamořený štěnicemi+ elektronika rozbitá, opravy nákladné, 
nerentabilní) 
 
dle seznamu č. 14 židle / Klub důchodců      20.450,--  
(poškozené, zničené vodou) 
 
dle seznamu č. 13 psací stroj, televize, chladnička, kávovar / DPS Kosmonatů 14.479,-- 
(poškozené, neopravitelné nebo oprava nerentabilní – doloženo odbornými protokoly) 
 
pro 3 proti 0 zdrželo se 0 
Členové komise s předloženým návrhem souhlasí a doporučují RM jeho zařazení do programu 
jednání 
ZM dne 13.12.2012. 
Likvidaci vy řazeného majetku doložit protokoly o p ředání k fyzické likvidaci nebo doklady 
o provedení likvidace p řes odbornou firmu / ekologicky. 
 
 
 
Zápis č. 7 – návrh na vy řazení majetku z ú četní evidence a jeho likvidaci / TSM Litom ěřice  
 
dle seznamu č. 11 projekt.dokum.světel.signalizace,10x parkov.automat, počítač mincí, kufřík,..
 2,836.845,--(rozbité, zničené, zastaralé, nefunkční, drahé opravy) 
 
pro 3 proti 0 zdrželo se 0 
Členové komise s předloženým návrhem souhlasí a doporučují RM jeho zařazení do programu 
jednání 
ZM dne 13.12.2012. 
Likvidaci vyřazeného majetku doložit protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady 
o provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky. 
 



 
 
Zápis č. 8 - návrh na likvidaci nalezených v ěcí po vypršení zákonné lh ůty jejich uložení  
 
Příjmové pokladní doklady na 1.000,- Kč a 200,- Kč, soupis nálezů č. 26 - 30/2010 a 1 – 26/2011 
s vyjádřením k jednotlivým nálezům (Policie ČR, České dráhy, MěÚ, Městská policie) viz.přílohy 
orig. zápisu. 
 
Věci nalezené a opuštěné (klíče, tašky s oblečením, kola, MT,..) se staly vlastnictvím města, komise 
doporučuje věci zlikvidovat, neboť jsou nepoužitelné (poškozené, špinavé, rozbité, staré, věci po 
takové dlouhé době skladování neupotřebitelné). 
 
pro 3 proti 0 zdrželo se 0 
 
Členové komise s předloženým návrhem souhlasí a doporučují RM jeho zařazení do programu 
jednání 
ZM dne 13. 12. 2012. 
 
Likvidaci doložit protokoly o p ředání k fyzické likvidaci /skládka T řeboutice/ nebo doklady  
o provedení likvidace p řes odbornou firmu /ekologicky /.  
Nalezené pen ěžní obnosy byly p ředány do p říjmové pokladny M ěÚ Litom ěřice. 
 
 
 
 
Za likvida ční komisi: 
 
 
Smolík Jan  ………………………..…….. 
 
 
 
PhDr. Štíbr Jan   ………………....……..…….. 
 
 
 
Knotek Václav  ……………………………….. 
 
 
 
 
 
Zapsala: Jana Kühnová 
               správní odbor       …………………………. 
 

Mgr. Ladislav Chlupáč 
                starosta města 
 

 
 



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

N Á V R H   D O   ZM 
 
 
pro jednání ZM, dne:   13. 12. 2012 
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 aktualizované návrhové části Strategického plánu rozvoje města Litoměřice  
 
 
Odůvodnění:  
 
Dne 30.8. 2012 schválila RM aktualizovanou pracovní verzi návrhové části Strategického plánu 
rozvoje města (SPRM) a další postup aktualizace. Návrh SPRM byl projednán s veřejností (12.9. 
2012) a poté byly vypořádány připomínky vzešlé z tohoto jednání, případně zaslané elektronicky či 
doručené osobně. Připomínky budou zveřejněny na webových stránkách města Litoměřice do 7.12. 
2012. 
 
V rámci aktualizace SPRM vznikla sada indikátorů, jimiž se naplňování SPRM bude v budoucnu 
monitorovat a vyhodnocovat, a podrobný Metodický pokyn pro strategické plánování a řízení města 
Litoměřice (viz příloha). Sada indikátorů a metodický pokyn vznikly v pracovní verzi a budou 
v následujícím roce dopracovány na základě zkušeností s jejich aplikací v praxi. 
 
Dne 4.12.2012 RM schválila aktualizovanou verzi návrhové části Strategického plánu rozvoje města a 
Metodický pokyn pro strategické plánování a řízení města Litoměřice.   
 
 
Dopad do rozpočtu města: Návrh nemá přímý dopad do rozpočtu města    
 
 
Návrh na usnesení:   
 

- ZM schvaluje aktualizovanou verzi návrhové části Strategického plánu rozvoje města  
(strategický plán přílohou orig. zápisu) 

 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:          Přijaté usnesení: ______________ 
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Slovo starosty města  

 

Vážení spoluobčané, 

aktualizovaný strategický plán, klíčový dokument pro dlouhodobý rozvoj města Litoměřice, byl 
zpracován v době trvající ekonomické nejistoty jak na mezinárodní, tak národní úrovni. Přichází ale 
rovněž v době, kdy se Litoměřice více než deset let dynamicky rozvíjejí, získávají prostředky na velké 
investice a dochází k celkovému společenskému, kulturnímu i hospodářskému rozvoji tohoto 
královského města.  

O to důležitější je právě v této době vytvořit společnou vizi, která nejen pomůže lépe se s nelehkou 
situací, ovlivněnou zejména globálním stavem světové ekonomiky a veřejných financí, vyrovnat, ale 
zejména umožní dobře se připravit na podobné výkyvy v budoucnosti tak, aby všem generacím a 
sociálním skupinám byly zajištěny důstojné podmínky pro život a osobní rozvoj a Litoměřice byly i 
nadále bezpečným a kvalitním místem pro život. 

Bylo by pošetilé odvíjet budoucí rozvoj Litoměřic od nebývalého přílivu financí ze systému domácích 
a evropských dotací z posledních let, nebo naopak být přehnaně pesimističtí vzhledem k negativnímu 
vývoji ekonomiky, který ovlivňuje i místní podnikatele a potažmo příjmy městského rozpočtu.  
Namísto toho bylo třeba vytvořit takovou vizi rozvoje města, která je výsledkem širokého konsenzu 
obyvatel města a zástupců veřejného i soukromého sektoru, vizi, která definuje charakter a význam 
města, jaké chceme mít ne za pět či deset let, ale v dlouhodobém horizontu patnácti a více let. 

Jen taková vize umožní současným a budoucím generacím a politické reprezentaci definovat klíčové 
oblasti rozvoje a strategické cíle, které tuto dlouhodobou vizi budou schopny naplňovat a přetvořit 
v realitu.   

Tento strategický plán není proto založen pouze na současných výchozích podmínkách obsažených 
v nejrůznějších analýzách a odborných studiích, ale zejména na odvážné představě o stavu města 
v roce 2030, jež chceme společným úsilím dosáhnout. Spíše než o předpověď jde o vizi budoucnosti, 
kterou již dnešními kroky naplňujeme. 

Jsem přesvědčen, že bez této dlouhodobé vize, těšící se široké podpoře a zájmu, budou převládat 
krátkodobé, partikulární a často proti sobě jdoucí zájmy, které zcela jistě rozvoji města a kvalitě 
života v něm neprospějí.  

Věřím, že se podařilo vytvořit kvalitní a „živý“ dokument pro naplňování smělé vize rozvoje našeho 
krásného města, který respektuje nejen místní podmínky, ale zasazuje dění ve městě do širšího, 
globálního kontextu a vyjadřuje rovněž odpovědnost a odhodlání přispět svým dílem k udržitelnému 
rozvoji naší země, evropského a světového společenství.    

 

 Mgr. Ladislav Chlupáč 
 starosta města 
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1.  Úvod ke strategickému plánu 

 

Proč je důležité strategické řízení a strategický plán 

Strategické řízení je nástrojem, který společně s komunitním plánováním, tedy s aktivním 
zapojováním veřejnosti, pomáhá smysluplně a efektivně řídit město tak, aby se v něm občanům 
dobře žilo. 

Promyšlené strategické řízení pomáhá také při získávání finančních prostředků. Město Litoměřice 
patří dlouhodobě k nejaktivnějším a nejúspěšnějším žadatelům o dotace z Evropské unie. Městu se 
podařilo od roku 2004 získat na svůj rozvoj z fondů EU více jak půl miliardy korun. Mezi 
nejvýznačnější investice patřily např. rekonstrukce Gotického hradu, modernizace zimního stadionu 
nebo výstavba domova důchodců. Městu se však daří získávat také dotace na řadu tzv. „měkkých“ 
projektů zaměřených na sociální oblast, rozvoj spravedlivého obchodu, Zdravého města, vzdělávání 
apod.  

Strategický plán je pak klíčovým nástrojem strategického plánování, jež by měl být využit v 
následujících letech při řízení a rozvoji města. Strategický plán stanovuje vizi města a vytyčuje hlavní 
směry jeho rozvoje. Definuje prioritní oblasti, do kterých by měly přednostně směřovat finanční 
prostředky tak, aby docházelo k vzájemné synergii. Strategický plán rozvoje města Litoměřice byl 
zpracován poprvé v roce 2006 a Vám se tímto dostává do rukou aktualizace plánu z roku 2012 s vizí, 
jak by mělo město Litoměřice vypadat v roce 2030. 

 

Výchozí principy strategického plánu 

Aktualizovaný strategický plán rozvoje města (dále také „SPRM“) vychází ze základních principů 
dlouhodobě udržitelného rozvoje a respektuje tak potřebu sladění sociální, ekonomické i 
environmentální (životní prostředí) oblasti rozvoje. SPRM dále vychází z mezinárodních programů 
rozvoje měst a regionů jako je místní Agenda 21 a Zdravé město pod patronací Světové zdravotní 
organizace a OSN. 

Důležitým principem je také spolupráce s klíčovými aktéry při jeho vzniku, tedy nejen politiků a 
zaměstnanců městského úřadu a jeho příspěvkových organizací, ale také veřejnosti a zástupců 
různých zájmových organizací a neziskového sektoru. Tato spolupráce při zpracování aktualizace 
SPRM vyjadřuje společné úsilí o nalezení shody nad vizí, prioritními oblastmi rozvoje města a cíli. Plán 
se tak opírá o komunitní základ a odpovídá principům moderního strategického řízení.  

Výsledný dokument je základní strategickou koncepcí pro středně a dlouhodobý rozvoj města, alokaci 
investic, finanční plánování a využívání externích financí (projektů), každoročně městem 
rozpracovaný do dílčích jednoročních Akčních plánů SPRM. Naplňování strategického plánu bude 
městem monitorováno na základě klíčových indikátorů a pravidelně vyhodnocováno nově vzniklým 
Strategickým týmem udržitelného rozvoje formou hodnotících zpráv a předkládáno radě a 
zastupitelstvu města nejméně jednou ročně. Aktualizace SPRM bude i nadále prováděna nejméně 
jednou za 5 let. 

Účel a naplňování strategického plánu 

Strategický plán je určen a je závazný pro všechny zaměstnance města Litoměřice a jeho organizací 
nebo společností, kteří se podílejí na plnění cílů SPRM nebo na aktivitách a projektech 
rozpracovaných v jednotlivých Akčních plánech SPRM.  

Dále je strategický plán určen pro zastupitele, radní, členy výborů, členy komisí a partnery města. 
Jejich rozhodování by mělo být v souladu s cíli SPRM. 
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Strategický plán také slouží občanům města, podnikatelům, zástupcům institucí, kteří se zajímají o 
rozvoj města Litoměřice, a investorům, pro které je tento dokument často jediným veřejně 
dostupným zdrojem informací o tom, jakým směrem se konkrétní město ubírá a zda jsou jeho vize a 
principy rozvoje v souladu se záměry té které společnosti. 

 

Strategický plán rozvoje naleznete na webových stránkách http://strategickyplan.litomerice.cz.  

Po předchozí dohodě je možné získat také papírovou verzi na Oddělení projektů a strategií v Pekařské 
ulici 2 (viz kontakty níže). 

 

2.  Postup zpracování a složení Pracovních skupin 

 

Analytické podklady a zásady zpracování 

Aktualizace strategického plánu rozvoje města vychází především z Profilu města a Strategického 
plánu rozvoje z roku 2008, z analýz (SWOT) a dalších podkladů k Územnímu plánu města. Jako 
podkladové materiály byly využity další související materiály, jako je Energetická koncepce města, 
Zdravotní plán, Komunitní plán sociální služeb, Plán zdraví a kvality života, Sebehodnotící zpráva CAF, 
Akční plán zlepšování Zdravého města Litoměřice a místní Agendy 21 apod. Všechny dokumenty jsou 
ke stažení na http://strategickyplan.litomerice.cz. 

Při zpracování byly respektovány zásady udržitelného rozvoje zformulované v rámci oficiální sady 
Kritérií místní Agendy 21 pod záštitou Ministerstva životního prostředí a postup zpracování byl 
v souladu s metodikou Národní sítě Zdravých měst, zaštítěnou Světovou zdravotní organizací.  

SPRM respektuje nadřazené rozvojové strategie na úrovni Ústeckého kraje (Strategie udržitelného 
rozvoje Ústeckého kraje 2006-2020), stejně jako priority a cíle udržitelného rozvoje na národní. 
(Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR) a evropské úrovni.  

  

Připomínky veřejnosti a jejich vypořádání 

V souladu s dlouhodobě budovaným partnerstvím mezi managementem města a veřejností a 
v souladu s obecně přijímanými zásadami projednávání klíčových rozvojových dokumentů s občany a 
reprezentanty místních zájmových sdružení a podnikatelů, byl návrh nového strategického plánu 
zveřejněn a byly shromažďovány jednotlivé připomínky. Návrh SPRM byl nejdříve k dispozici na 
internetu (srpen - říjen 2012) a v papírové verzi na vybraných veřejně dostupných místech ve městě 
(infocentrum, Městský úřad, knihovna apod.), návrh byl rovněž v rámci ankety rozeslán do všech 
litoměřických domácností a zájemci mohli odevzdávat anketní lístky na výše zmíněných veřejně 
dostupných místech. Nejdůležitější zpětnou vazbu poskytlo veřejné projednání návrhu SPRM 12. září, 
kam přišlo vyjádřit svůj názor bezmála 150 účastníků. Připomínky a dotazy vzešlé z veřejného 
projednání, zaslané elektronicky nebo odevzdané na sběrná místa, byly shromážděny a vypořádány, a 
jsou dostupné na http://strategickyplan.litomerice.cz. Celý proces připomínkování nového 
strategického plánu byl součástí komunitního plánování, které slouží k zjišťování požadavků, potřeb, 
připomínek a preferencí občanů, zástupců neziskového a ziskového sektoru, zástupců dalších institucí 
a parterů města. Zjištěné informace budou vuyžívány rovněž při zpracování Akčních plánů a 
aktualizace SPRM. 

 

Organizační zajištění procesu aktualizace SPRM 

• Koordinace procesu aktualizace:  samostatné Oddělení projektů a strategií MěÚ 
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• Metodické vedení procesu aktualizace: externí zpracovatel – Ing. Milan Půček, MBA, PhD. 

• Zpracování prioritních oblastí: předsedové a garanti Pracovní skupin SPRM*: 

 
Prioritní oblast Předseda (funkce) Garant (funkce) 

OBLAST A 

Ekonomika, podnikání, cestovní ruch 
(ekonomický pilíř UR) 

Mgr. Karel Krejza (1. 
místostarosta, odpovědný za 
Ekonomický odbor a PO Centrum 
cestovního ruchu) 

Ing. Iveta Zalabáková (vedoucí 
Ekonomického odboru) 

OBLAST B 

Životní prostředí, územní rozvoj, doprava a 
bydlení (environmentální pilíř UR) 

Mgr. Václav Červín 
(místostarosta, odpovědný za 
Odbor územního rozvoje, Odbor 
životního prostředí, PO Technické 
služby města)  

Ing. Pavel Gryndler (vedoucí 
Odboru životního prostředí, člen 
Komise ŽP) 

Přemysl Pech (vedoucí Odboru 
územního rozvoje) 

OBLAST C 

Sociální oblast, zdraví, společenský rozvoj, 
vzdělávání (sociální pilíř UR) 

Jan Szántó (místostarosta, 
odpovědný za Odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví 

Ing. Andrea Křížová (vedoucí 
Odboru školství, kultury, sportu a 
památkové péče, členka Kulturní 
komise) 

OBLAST D 

 Energetika 

Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta, 
odpovědný za Oddělení projektů 
a strategií)  

Ing. Jaroslav Klusák, PhD. 
(energetický manažer města, 
Oddělení projektů a strategií) 

OBLAST E 

Kvalitní úřad a organizace města 

Ing. Karel Chovanec (tajemník 
úřadu) 

Mgr. Antonín Tym (vedoucí 
Oddělení projektů a strategií, 
manažer GTE) 

*Kompletní složení pracovních skupin je uvedeno v příloze č. 1. 

 

3.  Struktura strategického plánu 

 

Pro strategický plán rozvoje města Litoměřice byla zvolena následující struktura: 

 

  

 

 

 

 
 
 

 

  

 

Součástí strategického plánu jsou pouze úrovně vize - cíle, které mají dlouhodobý charakter. 
Jednotlivé cíle jsou doplněny konkrétními měřítky - indikátory - které umožňují sledovat jejich plnění 
v průběhu času.  

Vize 

Oblasti 

Cíle 

Měřítka 

Opatření, aktivity, projekty 

Strategický plán města Litoměřice.  
Vazba na rozpočet bude zajištěna přes 
akční plán. K plánu budou následně 
schválena implementační pravidla. 

Akční plán (bude schvalován 
každoročně společně s rozpočtem), 
poprvé plánováno na rok 2014. 
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Konkrétní opatření, aktivity a projekty jsou potom řešeny formou Akčních plánů, které budou 
sestavovány na základě aktuální finanční situace a potřeb města na každý rok v rámci procesu 
sestavování rozpočtu. Zaměření Akčního plánu (jeho faktický obsah) by měl být vždy v souladu s cíli a 
vizí SPRM.  
 

4.  Vize města Litoměřice 

V moderním strategickém řízení pohlížíme na vizi ze dvou hledisek: 

1. Vize je budoucí stav, kterého chceme realizací strategického řízení dosáhnout.  Měla by vždy 
stavět na silných stránkách města. Samozřejmě musí být pravdivá, ambiciózní, ale přitom 
dosažitelná. 

2. Vize jako nástroj marketingu. V posledních letech se vize vnímá také velmi výrazně 
marketingově. Měla by obsahovat „slogany“ či formulace, které se využívají pro propagaci 
města dovnitř (stávajícím občanům, podnikatelům) a ven (turistům, potenciálním investorům či 
obyvatelům).  

Vize města Litoměřice vychází z obou těchto přístupů. Je formulována v krátkém i plném provedení. 

Krátká verze vize:  

LITOMĚŘICE 2030 - ENERGETICKY NEZÁVISLÉ MĚSTO S VYSOKOU KVALITOU ŽIVOTA A SLIBNOU BUDOUCNOSTÍ 
 

Plná verze vize: 

Litoměřice - živé srdce Zahrady Čech a vstupní brána do Českého středohoří. 

Litoměřice - malebné a romantické královské město s mnoha světskými a církevními památkami, 
bohatou historií a kvalitními službami s výbornou dostupností do Prahy. 

Litoměřice - atraktivní město pro život všech generací, bydlení, práci i podnikání, město kultury, 
vzdělanosti, vědy a výzkumu, sportu, zdravého životního stylu a čistého životního prostředí. 

Litoměřice - město budoucnosti s energetickou nezávislostí a prosperitou pro další generace. 

 
5.  Oblasti a cíle strategického plánu 

 

Oblasti 
Strategický plán rozvoje města Litoměřice je rozdělen do pěti oblastí. Každá oblast je označena 
tiskacím písmenem A až E. Oblasti jsou uvedeny v následující tabulce: 

OBLASTI (5 oblastí): 
Vyvážený rozvoj ve 3 oblastech (pilíře udržitelného rozvoje): Rozvojová oblast 

města Litoměřice 
Zabezpečení rozvoje 

města ekonomický environmentální sociálně-společenský 
A. LITOMĚŘICE - 

ATRAKTIVNÍ, 
MALEBNÉ A 

PROSPERUJÍCÍ 
MĚSTO  

(ekonomika, 
podnikání, cestovní 

ruch) 

B. LITOMĚŘICE - 
PŘÍJEMNÉ MĚSTO 

PRO ŽIVOT V SRDCI 
ZAHRADY ČECH 

(životní prostředí, 
územní rozvoj, 

doprava a bydlení) 

C. LITOMĚŘICE - 
ZDRAVÉ MĚSTO, 

MĚSTO KULTURY, 
SPORTU A 

VZDĚLANOSTI 
(sociální oblast, 

zdraví, společenský 
rozvoj, vzdělávání) 

D. LITOMĚŘICE - 
MĚSTO INOVACÍ: 

ENERGETICKY 
NEZÁVISLÉ A 
NÍZKOEMISNÍ 

MĚSTO 
 

E. LITOMĚŘICE - 
ODPOVĚDNĚ, 
KVALITNĚ A 

EFEKTIVNĚ ŘÍZENÉ 
MĚSTO  

(kvalitní úřad a 
organizace města) 

 

Logika členění do oblastí je následující: 
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• Tři oblasti odpovídají jednotlivým pilířům udržitelného rozvoje. Město Litoměřice usiluje o 
vyvážený rozvoj v těchto třech oblastech. 

• Čtvrtá oblast je specifická (rozvojová) pro město Litoměřice a může se v průběhu platnosti 
strategického plánu měnit dle potřeb města. 

• Pátá oblast je zaměřena „dovnitř“ úřadu – jde o zabezpečení rozvoje pomocí města (úřadu a 
městem založených či zřízených organizací). 

Cíle 
Ke každé oblasti je přiřazeno několik cílů. Strategický plán rozvoje města Litoměřice má celkem 17 
cílů. Cíle včetně popisu jsou uvedeny v kapitole 7. 

Každý cíl: 
- má své číslo, které se skládá z označení oblasti a pořadového čísla v rámci oblasti.  
- ke každému cíli je uveden jeho stručný popis (charakteristika).  
- každý cíl má určenu odpovědnost - politického garanta za naplňování cíle. 

Měřítka cílů 
Ke každému cíli se za účelem hodnocení jeho dosažení (tedy jde o měření či monitorování) stanovuje 
nejméně jedno měřítko. Klíčová měřítka jsou také přiřazena k vizi města. Město neusiluje o 
komplexní měření všech aspektů souvisejících s naplněním cílů – vedlo by to k velkému počtu měřítek 
a tím k výraznému nárůstu administrativy s tímto spojené. Jsou také upřednostňována měřítka, u 
kterých jsou dostupná data, nebo je měření již v současnosti prováděno. Soubor měřítek schvaluje 
rada města, která také vyhodnocuje jejich plnění. Aktuální seznam měřítek naleznete na 
http://strategickyplan.litomerice.cz.   

 

6.  Časový rámec  

Strategický plán rozvoje města je zpracován s platností do roku 2030 a bude aktualizován jedenkrát 
za 5 let.  

Plnění cílů SPRM bude každoročně vyhodnocováno – předložením zprávy do zastupitelstva města 
(společně s hodnocením akčního plánu). Plnění indikátorů SPRM bude hodnotit rada města. 

Akční plán bude úzce provázán s rozpočtem. Bude zpracován dle struktury cílů Strategického plánu 
rozvoje města Litoměřice poprvé pro rok 2014 a bude schvalován současně s rozpočtem města. 

Postup zpracování a hodnocení cílů SPRM a akčního plánu je uveden v následující tabulce: 
 

Zpracování a hodnocení cílů SPRM a akčního plánu – časový rámec - návrh 
měsíc 
Název činnosti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Realizace aktivit akčního plánu (dále AP) daného roku             
Vyhodnocení AP a plnění cílů SPRM za předchozí rok             
Projednání vyhodnocení AP a plnění cílů SPRM ve Strategickém 
týmu udržitelného rozvoje  

    
    

   

Projednání vyhodnocení AP a plnění cílů SPRM v radě města             
Projednání vyhodnocení AP a plnění cílů SPRM v zastupitelstvu 
současně se závěrečným účtem  

    
    

   

Zpracování aktualizace AP na následující rok             
Projednání s veřejností, veřejná projednávání (např. 10 P)             
Projednání aktualizace AP ve Strategickém týmu udržitelného 
rozvoje  

    
    

   

Projednání aktualizace AP v radě města             
Schválení akčního plánu v zastupitelstvu současně s rozpočtem             



7.  Vizualizace plánu a popis cílů 

 

 

  

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

 

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

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

 

Cíl A.I 
Zlepšit podmínky 
pro podnikání a 
zaměstnanost  

 

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

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

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



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

 

 

 

  

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

 

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

 

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

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

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

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



 

 

  

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

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

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

C.I 
Zlepšit podmínky pro 
kvalitní školství a 
vzdělávání 
 
 

C.II 
Zlepšit podmínky pro 
sport a volnočasové 
aktivity 
 
 

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

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

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

Cíl C.V 
Posílit prevenci 
kriminality 
 
 
 
 

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

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



 

 

  

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

 

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

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

Cíl D.II 
 Zajistit realizaci 
geotermálního 
projektu a 
souvisejících aktivit 

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



 

 

 

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

 

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

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

                      
                         
                     

                     

Cíl E.I 
Zajistit zdravé 
financování účelné 
hospodaření 

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

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

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

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

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

Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Litoměřice byla projednána s občany dne 12.9. 2012. 
Způsob vypořádání připomínek je k dispozici na internetových stránkách 
http://strategickyplan.litomerice.cz.  

Rada města doporučila aktualizaci ke schválení dne 4.12. 2012 a zastupitelstvo města schválilo 
aktualizace dne 13.12. 2012. Tímto současně pozbývají platnost předchozí verze návrhové části 
Strategického plánu rozvoje města Litoměřice (z roku 2008).  

 

Aktualizace strategického plánu je: 
- k nahlédnutí v pracovní dny na samostatném Oddělení projektů a strategií, Pekařská 2, 412 01, 
Litoměřice, tel. 412 916 447, email: rita.vlckova@litomerice.cz.  Zde je možné rovněž uplatňovat 
připomínky a náměty k SPRM.  

- ke stažení na http://strategickyplan.litomerice.cz. 

- databázová verze s možností třídění a hledání vazeb na na další rozvojové dokumenty v prostředí 
DataPlán NSZM na http://dataplan.info/litomerice.  
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Příloha 1 - Kompletní složení Pracovních skupin SPRM 
OBLAST A: Ekonomika, podnikání, cestovní ruch (ekonomický pilíř UR) 

Předseda pracovní skupiny: Mgr. Karel Krejza – 1. místostarosta, odpovědný za Ekonomický odbor a PO CCR 

Garant: Ing. Iveta Zalabáková (vedoucí Ekonomického odboru) 

Členové týmu: Ing. Radek Lončák, MBA – radní a předseda finančního výboru (politik pro územní plán); Mgr. 
Ladislav Chlupáč – starosta, odpovědný zástupce města pro jednání s Hospodářskou a sociální radou a s 
Hospodářskou komorou; Ing. Anna Matulová (ředitelka PO CCR); Přemysl Pech (vedoucí Odboru územního 
rozvoje, Územního plánování); Ing. Andrea Křížová (vedoucí Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče, 
členka Kulturní komise); Ing. Lukáš Znojemský (předseda Komise CR) 

OBLAST B: Životní prostředí, územní rozvoj, doprava a bydlení (environmentální pilíř UR) 

Předseda pracovní skupiny: Mgr. Václav Červín – místostarosta, odpovědný za Odbor územního rozvoje, Odbor 
životního prostředí, PO TSM (problematika čistoty města městské zeleně) 

Garant: Ing. Pavel Gryndler (vedoucí Odboru životního prostředí, člen Komise ŽP) 

Členové týmu: Jan Szántó – místostarosta, odpovědný za Odbor dopravy a silničního hospodářství; Ing. Ivo 
Elman, radní (ředitel Technických služeb města); Přemysl Pech (vedoucí Odboru územního rozvoje, Územního 
plánování); Ladislav Pošík (Odbor územního rozvoje – investiční technik); Mgr. Václav Härting (vedoucí Odboru 
správy majetku města, bytového a lesního hospodářství); Bc. Jan Jakub (vedoucí Odboru dopravy a silničního 
hospodářství); Ivan Králík (velitel Městské policie); Doc. Ing. arch. Jan Mužík (architekt města) 

OBLAST C: Sociální oblast, zdraví, společenský rozvoj, vzdělávání (sociální pilíř UR) 

Předseda pracovní skupiny: Jan Szántó – místostarosta, odpovědný za Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Garant: Ing. Andrea Křížová (vedoucí Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče, členka Kulturní 
komise) 

Členové týmu: Mgr. Karel Krejza – 1. místostarosta, odpovědný za Odbor školství, kultury, sportu a památkové 
péče; Mgr. Václav Červín, místostarosta; Ing. Radek Lončák, MBA (člen dozorčí rady Městské nemocnice); 
MUDr. Petr Kubec - lékař, zastupitel a předseda Komise sociálních věcí a zdravotnictví; Ing. Věra Kmoníčková 
(ředitelka MKZ Litoměřice, členka Kulturní komise); Ing. Bc. Renata Jurková (vedoucí Odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví); Bc. Renata Cermanová (Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – komunitní plánování soc. 

služeb); Jaromír Tvrzník (ředitel PO MSZ, člen Komise sportu); Mgr. Petra Smetanová (zástupce z NO, Fokus 
Labe, o.s., členka komise PZM a MA21); Mgr. Petr Hermann (zastupitel, politik ZM); Ivan Králík (velitel městské 
policie) 

OBLAST D: Energetika 

Předseda pracovní skupiny: Mgr. Ladislav Chlupáč – starosta, odpovědný za Oddělení projektů a strategií 
(působnost v rámci jednání projektu „geotermálního energie“) 

Garant: Ing. Jaroslav Klusák (Oddělení projektů a strategií - energetický manažer města) 

Členové týmu: Ing. Pavel Gryndler (vedoucí Odboru životního prostředí, člen Komise ŽP); Ing. Ivo Elman, radní 
(ředitel Technických služeb města); Mgr. Antonín Tym (manažer GTE, vedoucí Oddělení projektů a strategií); 
Přemysl Pech (vedoucí Odboru územního rozvoje; územního plánování); Václav Blecha (Odboru územního 
rozvoje – investiční technik, veřejné osvětlení) 

OBLAST E: kvalitní úřad a organizace města 

Předseda pracovní skupiny: Ing. Karel Chovanec – tajemník úřadu 

Garant: Mgr. Antonín Tym (vedoucí Oddělení projektů a strategií, manažer GTE projektu) 

Členové týmu: Mgr. Karel Krejza – 1. místostarosta; Ing. Radek Lončák, MBA – radní a předseda finančního 
výboru (politik pro územní plán); Ing. Jaroslav Lachman (vedoucí Odboru správního); Pavel Dokoupil (vedoucí IT 
oddělení); Ing. Jaroslav Klusák (Oddělení projektů a strategií - energetický management); Bc. Monika Čapková 
(Oddělení projektů a strategií - koordinátorka ZM a MA21); Mgr. Petr Hermann (zastupitel, politik ZM),; Mgr. 
Šárka Pěkná (Interní audit města); Ing. Iveta Zalabáková (vedoucí Ekonomického odboru) 



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

 
 

N Á V R H   D O   ZM 

 
 
pro jednání ZM, dne:   13. 12. 2012 
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:  
 
Vzetí na vědomí TOP 10 problémů vzešlých z veřejného projednávání a ověřených veřejnou 
anketou 
 
 
Odůvodnění:  
 
Na  veřejném projednání, („Jaké budou Litoměřice v roce 2030?“), které proběhlo 12. 9. 2012 v Domě 
kultury v Litoměřicích, byly veřejností naformulovány návrhy opatření řešící nejpalčivější 
problémy v jednotlivých oblastech rozvoje města. 
 
Celkem bylo sestaveno 17 návrhů opatření - problémových oblastí. Následovala společná otevřená 
diskuze všech zúčastněných, jejímž výstupem bylo definování TOP problémů Litoměřic. Vyřešení 
těchto problémů vidí občané jako důležitý předpoklad pro zvyšování kvality života ve městě. 
Veřejného diskuzního fóra se zúčastnilo 150 osob. 
 
Problémové oblasti formulované v rámci veřejného projednání byly následně ověřeny anketou, která 
probíhala během měsíce října 2012. Do ankety se zapojilo 592 respondentů. Anketní lístky bylo 
možné vyplnit na webových stránkách Zdravého města Litoměřice, na sběrných místech 
prostřednictvím příspěvkových organizací města a při přímém oslovení respondentů studenty  SSOŠ 
1.KŠPA Litoměřice.   

 
Výsledek ankety potvrdil výběr TOP 10 problémů uvedených v seznamu nejpalčivějších problémů, 
který vzešel z veřejného projednání. Město tak získalo seznam tzv. „ověřených problémů“ – tj. 
průnik problémů formulovaných v rámci veřejného projednání i v rámci ankety.  
Seznam problémů, na jejichž významnosti se shodli jak účastníci veřejného projednaní, tak 
respondenti v rámci otevřené ankety, je následující. 
 

 Problém č. 1: Vybudovat multigenerační a relaxační zóny 

 Problém č. 2: Vytvořit nadchod pro chodce u Horního nádraží ČD 

 Problém č. 3: : Řešit dopravní situaci ve městě vybudováním přivaděče od nového mostu 
Generála Chábery do Pokratic a přeložkou silnice I/15 na Českou Lípu   

 Problém č. 4: Vybudovat AQUAPARK v prostorách bývalých Jiříkových kasáren  
(v návaznosti na provoz Geotermálního projektu 

 Problém č. 5: Kvalitně udržovat městskou zeleň a zvyšovat její podíl zejména v obydlených 
oblastech např. výsadbou stromů  

 Problém č. 6: Modernizovat místní tržnici  

 Problém č. 7: Zachování stávajících oddělení nemocnice  



 Problém č. 8: Zvyšovat počet parkovacích míst na sídlištích, vybudovat parkovací domy při 
vjezdu automobilů do centra města  

 Problém č. 9: Řešit nadměrný hluk a nepořádek v okolí nočních podniků ve městě i v okolí  

 Mimořádnou pozornost občanů v anketě vzbudil následující problém (nově nadefinovaný 
problém získal v rámci ankety vysoký počet hlasů oproti počtu ze samotné akce).: Jedná se o 
tzv. „neověřený problém“:    

„Neověřený“ problém č. 10: Budovat nové cyklotrasy v návaznosti na stávající  

    

 
Naformulované problémy byly následně zaneseny do DataPlánu NSZM ČR 
(http://dataplan.info/cz/litomerice/ocima-lidi) a rozvojových dokumentů města (Plán zdraví a kvality 
života).  

 
Základní souvislosti k řešení jednotlivých problémů byly zpracovány do Důvodové zprávy, která je 
přílohou tohoto návrhu.   

 
      
Dopad do rozpočtu města: Návrh nemá přímý dopad do rozpočtu města    
 

 
 

 
Návrh na usnesení:   
  

 ZM bere na vědomí TOP 10 problémů vzešlých z veřejného projednání a ověřených anketou. 
 

 ZM ukládá jednotlivým garantům v rámci jejich kompetencí řešit problémy vzešlé z veřejného 
projednání a ověřené anketou na základě zpracované „Důvodové zprávy“ (přílohou orig. 
zápisu). 

 
 
 
 
 

 
 
Podpis navrhovatele:          Přijaté usnesení: ______________ 

 
 
 

 

http://dataplan.info/cz/litomerice/ocima-lidi


DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
k ověřeným problémům z veřejného projednávání 2012 

 
základní souvislosti k řešení jednotlivých problémů 

 

 
Problém č. 1 – Vybudovat multigenerační odpočinkové a relaxační zóny  
 
Obsaženo v dokumentaci: Komunitní Plán zdraví a kvality života, 

Strategický plán rozvoje města 
Navrhovaná opatření:  1) nalezení vhodného dotačního titulu 

k podání žádosti na vybudování 
odpočinkových zón pro všechny generace 

                                     2) v případě získání finanční podpory 
realizovat tyto zóny v rámci parků, např. 
Jiráskovy sady, Střelecký ostrov nebo 
Písečný ostrov, a to formou instalace 
sportovně relaxačních prvků 

Rozpočtová připravenost:   dle přidělené dotace 
Plánovaný termín vyřešení problémů: předpoklad 2014 
Zodpovědný garant:     příslušný místostarosta odpovědný za oblast  
                                                                      územního rozvoje 
Metodický konzultant:    Odbor územního rozvoje   
 

Problém č. 2 – Vytvořit nadchod pro chodce u Horního nádraží v Litoměřicích  
 
Obsaženo v dokumentaci:  Územní plán, Strategický plán rozvoje města, 

komunitní Plán zdraví a kvality života  
Navrhovaná opatření:  1) vybudování nadchodu propojujícího ul. 

Nerudovu s ulicí Teplická a to lávkou pro pěší 
i cyklisty nad koridorem nádraží 

 2) prověření této aktivity v rámci aktualizace 
generelu cyklistických tras v Litoměřicích v r. 
2013  

Rozpočtová připravenost: bude předmětem návrhu na rozpočtová opatření 
v průběhu r. 2013 v případě získání dotace  

Plánovaný termín vyřešení problémů:  předpoklad 2014 
Zodpovědný garant:  příslušný místostarosta odpovědný za oblast 

územního rozvoje  
Metodický konzultant: Odbor dopravy a silničního hospodářství, Odbor 

územního rozvoje  
 

Problém č. 3 – Řešit dopravní situaci ve městě vybudováním přivaděče od 

nového mostu Generála Chábery do Pokratic a přeložkou silnice I/15 na 
Českou Lípu  
 
Obsaženo v dokumentaci:   Komunitní Plán zdraví a kvality života, 

Strategický plán rozvoje města  
Navrhovaná opatření: 1) spolupráce města s ŘSD při přípravě „jižní 

spojky“ -  v návaznosti na vznik nové 
přeložky silnice I. třídy č. 15 přes prostory AN 
s napojením na ul. Českolipskou 

 2) spolupráce s Ústeckým krajem na 



projektové přípravě pro přivaděč   

Rozpočtová připravenost: nebude financováno z rozpočtu města 
Plánovaný termín vyřešení problémů:  rok 2013 - neurčeno 
Zodpovědný garant:  příslušný místostarosta odpovědný za oblast 

územního rozvoje 
Metodický konzultant: Odbor dopravy a silničního hospodářství, Odbor 

územního rozvoje  
 
 

Problém č. 4 – Vybudovat Aquapark v prostorech bývalých kasáren Jiřího 

z Poděbrad v návaznosti na realizaci geotermálního projektu)  
 
Obsaženo v dokumentaci: Komunitní Plán zdraví a kvality života,  
Navrhovaná opatření: 1) prověření možnosti získání finanční 

podpory z vhodných dotačních titulů a 
reálnosti plánované akce z hlediska záměrů 
rozvoje města formou územní studie 

 2) v kladném případě pak zpracování 
potřebných dokumentací stavby 

 3) vybudování aquaparku napojeného na 
tepelný zdroj   

Plánovaný termín vyřešení problémů:  2014 - neurčeno 
Rozpočtová připravenost: v případě možnosti získání dotace bude 

spolufinancováno z rozpočtu města   
Zodpovědný garant:  příslušný místostarosta odpovědný za oblast 

územního rozvoje 
Metodický konzultant: Oddělení projektů a strategií 
 

Problém č. 5 – Kvalitně udržovat městskou zeleň a zvyšovat její podíl zejména 
v obydlených oblastech (např. výsadbou stromů) 
 
Obsaženo v dokumentaci: Komunitní Plán zdraví a kvality života,  

Generel městské zeleně, Strategický plán rozvoje 
města 

Navrhovaná opatření: 1)vybudování nového parku na Miřejovické 
stráni 
2) budování ozeleněných kontejnerových 
stání 
3)revitalizace Jiráskových sadů 
4)pravidelná údržba zeleně 

  
Rozpočtová připravenost: řešeno průběžně z rozpočtu 
Plánovaný termín vyřešení problémů:  řešeno průběžně 
Zodpovědný garant:  příslušný místostarosta odpovědný za oblast 

životního prostředí  
Metodický konzultant: Odbor životního prostředí  
 

Problém č. 6 –  Modernizovat místní tržnici   
 
Obsaženo v dokumentaci:  Komunitní Plán zdraví a kvality života 
Navrhovaná opatření: 1) nalezení vhodného dotačního titulu 

k podání žádosti 
 2) prodloužení platnosti pravomocného 

stavebního povolení na celou akci   



Plánovaný termín vyřešení problémů:  rok 2013 - neurčeno 
Rozpočtová připravenost: při poskytnutí dotace zařazení spolufinancování 

ze strany města v rámci návrhu na rozpočtová 
opatření  

Zodpovědný garant:     Odbor územního rozvoje města  
Metodický konzultant: Odbor územního rozvoje města 
 
 
Problém č. 7 – Zachovat počet současných oddělení Městské nemocnice 

v Litoměřicích  
 
Obsaženo v dokumentaci: Komunitní Plán zdraví a kvality života 
Navrhovaná opatření: 1) zpracování odborné analýzy aktuálně 

poskytovaného rozsahu zdravotních služeb a 
potřeb obyvatel regionu 
2) prezentace výsledků analýzy při jednáních 
se zdravotními pojišťovnami s požadavkem 
na zachování současného rozsahu 
zdravotních služeb + rozšíření 
specializovaných centrových služeb 
3) spolupráce v rámci zdravotnických zařízení 
regionu, výzva na MZ a asociaci nemocnic 

 
Rozpočtová připravenost: není zařazeno v rozpočtu města 
Plánovaný termín vyřešení problémů:  v závislosti na vývoji jednání se zdravotními 

pojišťovnami do konce roku 2012, případně 
v roce 2013 

Zodpovědný garant:  místostarosta zodpovědný za zdravotnictví 
Metodický konzultant: Dozorčí rada Městské nemocnice v Litoměřicích 
 
Problém č. 8 – Zvyšovat počet parkovacích míst na sídlištích, vybudovat 

parkovací domy při vjezdu automobilů do centra města  
 
Obsaženo v dokumentaci:  Územní plán města, Strategický plán rozvoje 

města, komunitní Plán zdraví a kvality života 
Navrhovaná opatření: 1) vytipovaní vhodných lokalit pro realizaci 

parkovišť nebo parkovacích míst podél 
komunikací v jednotlivých částech města 
s jejich následnou realizací 

 2) prověření možnosti výstavby parkovacích 
domů v lokalitě Na Valech nebo Na Kocandě, 
vedení jednání s vlastníky okolních 
nemovitostí 

 3) prověření možnosti získání finanční 
podpory z vhodných dotačních titulů  

Rozpočtová připravenost: v rámci rozpočtu města, v případě parkovacích 
domů pak spolufinancování k poskytnuté finanční 
podpoře 

Plánovaný termín vyřešení problémů:  rok 2013 - neurčeno 
Zodpovědný garant:  místostarosta odpovědný za dopravu a silniční 

hospodářství a územní rozvoj města  
Metodický konzultant: Odbor dopravy a silničního hospodářství, Odbor 

územního rozvoje 
 



 

 

Problém č. 9  - Řešit nadměrný hluk a nepořádek v okolí nočních podniků  
 
Obsaženo v dokumentaci:  Komunitní Plán zdraví a kvality života, 

Strategický plán rozvoje města 
Navrhovaná opatření: 1) pravidelným monitorováním Městskou 

policií upozorňovat na problematická 
restaurační zařízení a nedodržování pravidel 
řešit s provozovateli  

Rozpočtová připravenost:   bez finanční náročnosti 
Plánovaný termín vyřešení problémů: průběžný úkol  
Zodpovědný garant:     starosta 
Metodický konzultant:                                    Městská policie ČR    

 

Neověřený problém 

Problém č. 10  - Budovat nové cyklotrasy v návaznosti na stávající  

Obsaženo v dokumentaci: Územní plán města, Strategický plán rozvoje 
města, komunitní Plán zdraví a kvality života 

Navrhovaná opatření: 1) vypracování aktualizovaného generelu 
cyklistických tras v Litoměřicích a
projednání navrhovaných úprav komunikací 
s jejich správci a vlastníky  

 2) prověření možnosti získání finanční 
podpory z vhodného dotačního titulu 

Rozpočtová připravenost: v případě získání dotace uvolnění finančních 
prostředků v rámci rozpočtového opatření  

Plánovaný termín vyřešení problémů:  2013 - neurčeno 
Zodpovědný garant:  místostarosta odpovědný za  územní rozvoj 

města  
Metodický konzultant: Odbor územního rozvoje, Odbor dopravy a 

silničního hospodářství 
 
 
 
  

 
 
 

Důležité 
 

Každý garant zodpovědný za aktuální řešení stavu jednotlivých problémů podá Radě 

města informaci o plnění navrhovaných opatření, a to v rámci každého čtvrtletí. 



M   Ě   S   T   S   K   Ý        Ú   Ř   A   D         V        L   I   T   O   M   Ě   Ř   I   C   Í   C   H 
 
 
 

N  Á  V  R  H     D  O     ZM 
 
 

 
pro jednání ZM, dne: 13.12.2012 
 
předkládá: OSMMBaLH – Mgr. Václav Härting 
 
 
 
  
Návrh:  Odpis nevymahatelných pohledávek ÚSBH 
 
 
Odůvodnění: 
 
 Pro rok 2012 byla v rozpočtu ÚSBH stanovena částka pro odpis pohledávek 500.000,- 
Kč. Jedná se o pohledávky nevymahatelné, promlčené, pohledávky vzniklé interní chybou, 
která nemohla být v programu opravena a pohledávky, jejichž vymáhání se jeví jako 
neekonomické. 
 Odepsané pohledávky budou převedeny na podrozvahový účet, zůstanou tedy nadále 
v evidenci BH (kromě případů, kdy se jedná o oboustranné upuštění od vymáhání). 
 
1. dluhy převzaté firmou Morton plus s.r.o (Revoluční 1831/7)  397.013,00 Kč 
2. dlužné faktury dle soupisu (ú.č. 311 09)      41.864,80 Kč 
3. dlužné částky z evidence nájemného dle soupisu (ú.č. 311 01)   60.983,00Kč 
          499.860,80 Kč 
 

Odpis pohledávek v bodě 1 již byl ZM projednán a schválen v rámci uzavření 
Smlouvy o postoupení pohledávek s firmou MORTON PLUS s.r.o., která se stala novým 
vlastníkem domu Revoluční 1831/7. 
 

Žádáme o schválení odpisu pohledávek v bodech 2 a 3 (102.847,80 Kč). 
Přikládáme vyjádření právního oddělení MěÚ Litoměřice.  

 
Rada města doporučila na svém jednání dne 4.12.2012 zastupitelstvu schválit 

odpis nevymahatelných pohledávek z evidence ÚSBH v částce 102.847,80,- Kč.  
 
Návrh na usnesení:  
 
Zastupitelstvo města schvaluje odpis nevymahatelných pohledávek z evidence ÚSBH 
v částce 102.847,80 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:  13.12.2012 
žadatelka: D.M.  
předkládá: právní oddělení    
  
Návrh:    prominutí poplatků z prodlení 
 
Odůvodnění:   
 
Žadatelka dlužila na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. xxxxx v domě č.p. 
xxxxx v ulici Revoluční v Litoměřicích částku v celkové výši 30.373,-Kč. Dluh byl vymáhán 
soudní cestou a byla nařízena exekuce. Žadatelka dlužnou částku splácela formou splátek a 
uhradila jistinu 30.373,-Kč, poplatek z prodlení ve výši 14.021,-Kč a soudní poplatek 1.220,-
Kč. Jistinu uhradila dne 31.7.2012 a poplatek z prodlení činí k tomuto dni celkem 99.851,-Kč. 
Z toho 14.021,-Kč již uhradila, zbývá tedy 85.830,-Kč. 
V exekučním řízení bylo vymoženo dle sdělení exekutora cca 14.000,-Kč. Žadatelka je 
povinna zaplatit náklady exekučního řízení, na jejichž úhradu bude tato částka použita.  
Žadatelka nemá žádnou další neuhrazenou pohledávku vůči městu. 
Žadatelka žádá o prominutí poplatku z prodlení mimo režim přijatých zásad ZM. Uvádí, že 
dluh vznikl v době, kdy se dostala do finančních potíží a nezvládala splácet dluh ani formou 
splátkového kalendáře. Poté co se její situace zlepšila dluh uhradila. Poplatky z prodlení     
ve výši 85.830,-Kč jsou pro ni ale velikou zátěží, neboť xxxxx, a proto žádá o jejich prominutí 
v plné výši. 
 
Dopad do rozpočtu města: 

 
c)   nemá dopad do rozpočtu města. 
 
Návrh na usnesení:   
RM schvaluje prominutí poplatků z prodlení ve výši 85.830,-Kč, pro D.M., bytem xxxxx, 412 
01 Litoměřice. 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení RM č.:        

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dohoda o prominutí dluhu (pohledávky) 
 
 
Město Litoměřice 
Sídlo: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice 
IČ: 00263958 
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou 
(dále jen „věřitel“) 
 
a 
 
Paní 
D.M. 
xxxxx, 412 01 Litoměřice 
(dále jen „dlužník“) 
 

uzavírají tuto dohodu 
 

Čl. 1 
Dlužník na nájemném a zálohách na služby poskytované s užíváním bytu č. xxxxx na adrese xxxxx, 
Litoměřice dlužil věřiteli částku 30.373,-Kč. Dluh byl dlužníkem uhrazen v plné výši dne 31.7.2012. 
 

Čl.2 
Účastníci této dohody berou na vědomí, že dlužník je v souladu s ust. § 697 obč.zák., povinen zaplatit 
věřiteli poplatek z prodlení, jestliže  nezaplatí úhradu za služby poskytované s vlastnictvím bytu do dne 
splatnosti, a to dle nařízení vlády č.142/1994Sb. 
Ke dni úplného uhrazení dluhu uvedeném v čl.I této smlouvy činí poplatek z prodlení 99.851,-Kč. 
Dlužník uhradil částku 14.021,-Kč, k úhradě zbývá 85.830,-Kč.  
 

Čl. 3 
Věřitel promíjí dlužníkovi uhrazení poplatku z prodlení ve výši 85.830,-Kč. Prominutí poplatku 
z prodlení  schválilo Zastupitelstvo Města na svém zasedání dne 13.12.2012. 
 
Dlužník prohlašuje, že  jeho příjmy nedosahují takové výše, aby bylo možno uspokojit pohledávku  
věřitele najednou. Dlužník nemá žádný nemovitý ani cennější movitý majetek, z kterého by bylo 
možno uhrazení pohledávky dosáhnout. Dlužník činí čestné prohlášení, že nemá žádnou jinou 
pohledávku vůči věřiteli.  
 

Čl.4 
Účastníci této dohody prohlašují, že si obsah této dohody před  podpisem přečetli, že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli 
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.  
Tato dohoda je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž po jednom obdrží  dlužník a po dvou věřitel. 
 
 
V Litoměřicích dne ...2012 
 
 
 
 
         Město Litoměřice                                                                               D.M.  
 zastoupené místostarostou 
     Mgr. Karlem Krejzou 
 



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

N  Á  V  R  H     D  O     Z  M 
 
 
pro jednání ZM dne: 13.12.2012 

předkládá: KSaT- právní úsek 

 
Návrh:  splátkový kalendář  
 
Odůvodnění: 
 
Žadatel je na základě nájemní smlouvy uzavřené s Městem nájemcem bytu v ulici  XXXXX, Litoměřice. 
Předmětná smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31.1.2013. Žadatel dluží na nájemném za měsíc 
červenec, duben 2010, červen 2011 a dále od  září do prosince 2011 částku ve výši 24.443,-Kč.    
 
Podle § 697 obč.zákona má pronajímatel  právo požadovat po nájemci poplatek z prodlení pokud 
nájemce nezaplatí nájemné do 5- ti dnů po jeho splatnosti. Výše poplatku z prodlení je stanovena 
nařízením vlády č. 142/1994 Sb. Na tuto skutečnost  je žadatel upozorněn i v  čl. III odst.4 nájemní 

smlouvy. Poplatek z prodlení k 14.11.2012 činí 28.970,-Kč. 
 
 
Celkový dluh k 14.11.2012 činí 53.413,-Kč. 

 
Důvodem vzniku dluhu je XXXXX 
 
Dohoda o splátkách bude uzavřena na částku ve výši dluhu na nájemném. Následně po jejím uhrazení 
bude dopočítána  aktuální výše poplatku z prodlení. Dlužník si může následně požádat o prominutí 
poplatku z prodlení za podmínek stanovených v Zásadách schválených ZM.  
 
Dopad do rozpočtu města: 

 
Nemá dopad do rozpočtu města. 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje: 
 
uzavření dohody o splátkách  mezi Městem Litoměřice a P.L., bytem XXXXX, Litoměřice na částku 
24.443,-Kč. Výše splátky činí 1.000,-Kč  měsíčně pod ztrátou výhody splátek, počínaje měsícem   leden 
2013 se splatností  k poslednímu dni každého měsíce. 
 
 
 
 
 
 
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: 13.12.2012 
předkládá: KSaT – právní úsek, ekonomický odbor 
 

 
Návrh:  vydání vyhlášky č. 3/2012   o místním poplatku za komunální odpad 
 
Odůvodnění: 
 

Od 1.7.2012 nabyla účinnosti novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, kterou mimo 
jiné došlo k rozšíření okruhu poplatníků. Kromě cizinců, u nichž je poplatková povinnost vázána na pobyt 
v obci, přibyla skupina poplatníků, kde je povinnost vázána na vlastnictví bytu nebo rodinného domu,           
ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.  

 
Obsah vyhlášky byl konzultován s  Ministerstvem vnitra. 
 
Dopad do rozpočtu města: 

 
Nemá dopad do rozpočtu města. 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  
(viz. příloha org. zápisu) 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:                                                 Přijaté usnesení ZM č.:                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

M Ě S T O    L I T O M Ě Ř I C E 
 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, 
 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů 

 

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 13 .12.2012 usneslo vydat na základě § 14 odst. 

2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních 

poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

 
Čl. 1 

Úvodní ustanovení 
 
1) Město Litoměřice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).1), 2)  
2) Řízení o poplatku vykonává Městský úřad Litoměřice (dále jen „správce poplatku“).3)4) 
3) Poplatkovým obdobím je období kalendářního roku. 

 
Čl. 2 

Poplatník 
1)  Poplatek platí: 

a) fyzická osoba,  
1. která má v obci trvalý pobyt, 
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý 

pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, 
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území 
České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců, 

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců, 
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný 

dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za 
jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu 
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. 

2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící 
v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí 
poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, 
příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.   

 
Čl. 3 

Ohlašovací povinnost 
 

1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit5) vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů, ode dne 
vzniku poplatkové povinnosti. V případě vzniku osvobození současně se vznikem poplatkové 
povinnosti ohlašuje se tato skutečnost ve stejné lhůtě. 

                                                 
1) § 1 písm. g) a § 10b zákona o místních poplatcích 
2) tento systém je stanovený obecně závaznou vyhláškou č. 3/2001, o nakládání s komunálními odpady a systém nakládání se 
stavebními odpady, ze dne 29. 11. 2001 
3) § 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích, v řízení o poplatku se postupuje zejména podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový 
řád 
4 ) ekonomický odbor 



2) Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích.6) 
3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit 

do 15 dnů ode dne, kdy nastala.7)   
 

Čl. 4 
Sazba poplatku 

 
1) Sazba poplatku pro poplatníka podle Čl. 2 vyhlášky činí 498,- Kč za kalendářní rok a je tvořena: 

a) z částky 248,- Kč a 
b) z částky 250,- Kč stanovené na základě skutečných nákladů města předchozího kalendářního roku 

na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok. 
2) Rozúčtování skutečných nákladů města předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného 

komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok je uvedeno v příloze č. 1, která tvoří nedílnou 
součást této vyhlášky. 

3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby v průběhu kalendářního roku se poplatek platí 
v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu v příslušném kalendářním roce. 
Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav 
k poslednímu dni tohoto měsíce.8) 

 
Čl. 5 

Splatnost poplatku 
 

1) Poplatek je splatný9) do 31. 10. příslušného kalendářního roku.  
2) Vznikne-li poplatková povinnost po 15.10. příslušného kalendářního roku, je příslušná část poplatku 

splatná nejpozději do 31.12. příslušného kalendářního roku. 
 

 Čl. 6 
        Osvobození 

 
Od poplatku na dobu trvání důvodu osvobození se osvobozují poplatníci: 

a) za první měsíc, ve kterém jim vznikla poplatková povinnost, 
b) uvedení v čl. 2 odst.1  písm. b) vyhlášky, 
c) zdržující se více než 3 po sobě jdoucí měsíce mimo území České republiky, a to z důvodu studia 

v zahraničí (dokládá se např. potvrzením tuzemské nebo zahraniční školy), 
d) zdržující se více než 3 po sobě jdoucí měsíce mimo území České republiky, a to z důvodu 

pracovního pobytu v zahraničí (dokládá se např. potvrzením tuzemského nebo zahraničního 
zaměstnavatele),  

e) studenti studující mimo území města (dokládá se např. potvrzením o studiu), kteří jsou po dobu 
studia ubytováni mimo území města, a to nejvýše po dobu 10 měsíců v kalendářním roce, pokud 

                                                                                                                                                                            
5) § 71 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád („Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která 
je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky.“) 
6)  § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích: 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu 
nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím 
jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, 
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v 
souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo 
plátce, 
c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti. 
Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o 
Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro 
doručování.           

7) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích; ve stejné lhůtě poplatník ohlašuje zánik poplatkové povinnosti 
8) § 10b odst. 4 zákona o místních poplatcích 
9) § 163 odst. 3 daňového řádu  



zároveň předloží potvrzení o placení úhrady za odpad v rámci ubytování (např. dle smlouvy o 
ubytování) nebo úhrady za provoz systému nakládání s komunálním odpadem10), 

f) po dobu ubytování v zařízení na území města, jehož provozovatel plní povinnosti původce odpadů 
podobným odpadům komunálním,11)  

g) umístění ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody (dokládá se např. usnesením soudu nebo  
potvrzením Vězeňské služby České republiky o výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí 
svobody), 

h) pobývající mimo území města v diagnostickém ústavu, dětském domově, dětském domově se 
školou a výchovném ústavu, zdravotnickém zařízení nebo v domově pro osoby se zdravotním 
postižením, v domově pro seniory nebo v jiných sociálních nebo charitativních zařízeních 
(dokládá se např. potvrzením zařízení o tomto pobytu). 

2) Další podmínkou pro vznik nebo trvání nároku na osvobození od poplatku je neexistence pohledávky 
Města Litoměřice po lhůtě splatnosti vůči poplatníkovi. Výjimkou je pouze existence takové 
pohledávky po lhůtě splatnosti, jejíž plnění bylo následně dohodnuto ve splátkách, dodatečně 
povoleno ve splátkách, nebo bylo rozhodnuto o rozložení na splátky12) a poplatník tyto splátky řádně 
platí. 

3) Pro vznik nároku na osvobození dle odst. 1 se stanoví další společná podmínka, kterou je ohlášení 
důvodu osvobození dle odst. 1 do 31. 3. roku bezprostředně následujícího po roce, ve kterém nastala 
skutečnost zakládající nárok na osvobození uvedená v odst. 1 (při současném splnění podmínky v 
odst. 2), přičemž každý nový nárok se posuzuje samostatně. V případě, že poplatník nesplní 
ohlašovací povinnost dle věty první a důvod pro osvobození uvedený v odst. 1 (při současném 
splnění podmínky dle odst. 2) trvá nepřetržitě k 1. 1. následujícího kalendářního roku (nebo 
některého z následujících kalendářních roků), začíná tomuto poplatníkovi běžet nová lhůta ke splnění 
hmotně-právní podmínky vzniku osvobození, a to do 31. 3. takového kalendářního roku. V případě, 
že poplatník tuto podmínku (při současném splnění podmínek dle odst. 1 a 2) splní ve lhůtě uvedené 
v předešlé větě, je osvobozen od 1. 1. bezprostředně předcházejícího kalendářního roku. V případě, 
že poplatník nesplní ohlašovací povinnost dle věty první nebo druhé a důvod pro osvobození uvedený 
v odst. 1 (při současném splnění podmínky dle odst. 2) zanikl v průběhu kalendářního roku, má 
takový poplatník lhůtu ke splnění ohlašovací povinnosti jako hmotně-právní podmínky vzniku 
osvobození do 31. 3. kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém došlo k takovému zániku 
důvodu uvedeného v odst. 1 (anebo odst. 2), a pokud takovou povinnost splní, bude osvobozen za 
příslušnou část roku odpovídající délce trvání důvodu osvobození dle odst. 1 (při současném splnění 
odst. 2) v takovém posledním roce trvání důvodu osvobození dle odst. 1. 

 
Čl. 7 

Závěrečná ustanovení  
 

1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku 
poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.13) 

2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na 
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.14) 

3) Pořádková pokuta je upravena zákonem.15) 
4) Lhůty jsou upraveny zákonem.16) 
5) Jednací jazyk je upraven zákonem.17) 

                                                 
10) smluvní úhrada dle § 17 odst. 5 nebo poplatek za komunální odpad dle § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) 
11) § 4 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech  
12) např. Občanský zákoník, § 111 z. č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 156 daňového řádu  
13) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
14) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
15) např. § 247 odst. 2 daňového řádu: „Pořádkovou pokutu do 50 000 Kč může správce daně uložit tomu, kdo závažně ztěžuje 
nebo maří správu daní tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti 
nepeněžité povahy, která mu byla stanovena zákonem nebo správcem daně, nestanoví-li zákon jiný důsledek.“  
16) např. § 148 a § 160 daňového řádu  
17) např. § 76 odst. 1 a 2 daňového řádu: “Při správě daní se jedná a písemnosti se vyhotovují v českém jazyce. Písemnosti 
vyhotovené v jiném než českém jazyce musí být předloženy v originálním znění, a současně v překladu do jazyka českého, 



6) Přeplatek poplatku je upraven zákonem.18) 
 
 

Čl. 8 
Odpovědnost za zaplacení poplatku 

 
1) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku 

tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém 
případě stejné procesní postavení jako poplatník. 

2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří správce poplatku poplatek 
jednomu z nich. 

 
Čl. 9 

Zrušovací ustanovení 
 

Zrušují se obecně závazné vyhlášky: 
a) č. 5/2009, o místním poplatku ze vstupného, ze dne 10. 12. 2009, 
b) č. 13/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 4. 8. 2011. 
 
 

 
Čl. 10 

Účinnost 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2013. 
 
 
 

 
 

................................... .......................................... 
Mgr. Karel Krejza 

1. místostarosta 
Mgr. Ladislav Chlupáč 

starosta 
  
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:              2012 
 
Sejmuto z úřední desky dne:                  2012 

                                                                                                                                                                            
pokud správce daně neprohlásí, že takový překlad nevyžaduje nebo že požaduje úředně ověřený překlad; takové prohlášení 
může správce daně učinit na své úřední desce i pro neurčitý počet písemností v budoucnu.“ 
18) zejména § 154 a § 155 daňového řádu 



Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
 
 
Rozúčtování skutečných nákladů města předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního 
odpadu za poplatníka a kalendářní rok: 
 

a) skutečné náklady za rok 2011 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily:  12.999.986,80 Kč; 
 
b) počet poplatníků: 25.384; 

 
c) rozúčtování nákladů: 12.999.986,80 Kč / 25.384 poplatníků  = 512 ,- Kč/osobu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:              2012 
 
Sejmuto z úřední desky dne:                  2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 N Á V R H   D O   ZM 
 
 
pro jednání ZM, dne: 13.12.2012 
předkládá: odbor územního plánování 
 
 

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

Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření 
tohoto odboru. Předkládající odbor předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x 
navrhovateli. 
 
Návrh:  
na sejmutí předkupního práva pro Ústecký kraj u pozemku parc. č. 3408/68 v k. ú. Litoměřice. 
 
 
Odůvodn ění:  
Výše uvedený pozemek je ve vlastnictví společnosti TD invest, a. s., která požaduje, aby tento byl 
vyvázán z předkupního práva (jedná se o část původního pozemku parc. č. 3408/1 v k. ú. Litoměřice, 
na který dle platného ÚP Litoměřice zasahuje VPS "Prostor křižovatky II/247 - Masarykova, 
Pokratická" v rámci výstavby silničního přivaděče; tímto záměrem však nebude nikterak oddělený 
pozemek parc. č. 3408/68 v k. ú. Litoměřice dotčen). RM dne 4. 12. 2012 doporučila ZM ke schválení 
sejmutí předkupního práva. 
 
 
Návrh na usnesení:  
ZM schvaluje sejmutí předkupního práva pro Ústecký kraj u pozemku parc. č. 3408/68 v k. ú. 
Litoměřice. 
  
 
 
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: 13.12.2012 
předkládá: Ing. Vladimír Kestřánek, MBA 
 
 
Návrh:    
Projednání a schválení:  
a) Kladného stanoviska zřizovatele Městské nemocnice v Litoměřicích k realizaci projektu  - 
Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra Městské nemocnice v Litoměřicích. 
b) Čestného prohlášení o spolufinancování projektu  - Modernizace a obnova přístrojového 
vybavení iktového centra Městské nemocnice v Litoměřicích. 
 
 
Odůvodn ění:    
Městská nemocnice v Litoměřicích v letošním roce získala statut Iktového centra. Splnila tak podmínky 
pro podání žádosti do Výzvy MZ ČR zveřejněné 15.11.2012, č. 13 pro předkládání žádostí do oblasti 
intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví Integrovaného operačního programu, která je 
zaměřena mj. na podporu Iktových center, s možností získat až 25 mil. Kč za finanční spoluúčasti 
zřizovatele ve výši 15 %, tzn., 3 750 000,- Kč a to na modernizaci a obnovu p řístrojového vybavení  
iktového centra. 
Znění zveřejněné Výzvy je uvedeno v příloze tohoto Návrhu. 
 
 
Návrh na usnesení:   
ZM souhlasí  se zněním níže uvedeného stanoviska a prohlášení, které bude nedílnou součástí 
žádosti Městské nemocnice v Litoměřicích předkládané do 13.výzvy  Integrovaného operačního 
programu, oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví, zveřejněné MZ ČR dne 15.11.2012 
a pověřuje starostu Města jejich podpisem. 
 
a) Znění stanoviska zřizovatele Městské nemocnice k realizaci projektu  - Modernizace a obnova 
přístrojového vybavení iktového centra Městské nemocnice v Litoměřicích: 
 
„Já, níže podepsaný zástupce města Litoměřice prohlašuji, že projektový záměr „Modernizace a 
obnova přístrojového vybavení iktového centra Městské nemocnice v Litoměřicích“, který bude 
předložen do 13. výzvy  Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti 
veřejného zdraví, žadatelem Městská nemocnice v Litoměřicích, přispívá ke zvýšení kvality systému 
péče o veřejné zdraví a proto ho doporučuji k realizaci.“ 
 
b) Znění čestného prohlášení o spolufinancování projektu  - Modernizace a obnova přístrojového 
vybavení iktového centra Městské nemocnice v Litoměřicích: 
 
Já, níže podepsaný zástupce města Litoměřice prohlašuji, že zajistím spolufinancování projektu ve 
výši 15 % celkových způsobilých výdajů projektu tj. celkem ve výši max. 3.750.000,- Kč (odpovídající 
podíl Jiných národních veřejných prostředků uvedený v Žádosti v kapitole č. 17 - Přehled financování), 
po celou dobu realizace projektu. Projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového 
centra Městské nemocnice v Litoměřicích“ bude předložen do 13. výzvy Integrovaného operačního 
programu, oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví. Dále se zavazuji, že zajistím 
financování nezpůsobilých výdajů projektu. Prohlašuji, že zajistím průběžné krytí spolufinancování 
projektu tj. postupně nabíhajících nákladů projektu tak, aby realizace projektu probíhala  podle 
časového a věcného harmonogramu.   
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:        Přijaté usnesení ZM č.:        



 

Příloha č. 5 
 

Stanovisko k realizaci 
projektu 

 
 

 
 

Příloha č. 5 

 

Stanovisko k realizaci 
projektu 

 
 

Integrovaný opera ční program 

Oblast intervence 3.2 Služby v oblasti 
ve řejného zdraví 

Výzva č. 13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha č. 5 
 

Stanovisko k realizaci 
projektu 

 
 

 

 

 

 

 

Stanovisko k realizaci projektu  
  

 
 
 

 

 

Já, níže podepsaný zástupce města Litoměřice prohlašuji, že projektový záměr „Modernizace a 

obnova přístrojového vybavení iktového centra Městské nemocnice v Litoměřicích“, který bude 

předložen do 13.výzvy  Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti 

veřejného zdraví, žadatelem Městská nemocnice v Litoměřicích, přispívá ke zvýšení kvality systému 

péče o veřejné zdraví a proto ho doporučuji k realizaci. 

 

 

Místo : Litoměřice 

Datum :  

Jméno, Příjmení Mgr. Ladislav Chlupáč 

Funkce: starosta 

Podpis:  

 
 
 
Schváleno usnesením ZM: 
 
 
 



  

Příloha č. 6 
 

Doklad o zajištění 
finančního krytí 

 
 

 
 

 

Příloha č. 6 

Doklad o zajištění 
finančního krytí  

Čestné prohlášení o 
spolufinancování  

 
 

Integrovaný opera ční program 

Oblast intervence 3.2 Služby v oblasti 
ve řejného zdraví 

Výzva č. 13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  

Příloha č. 6 
 

Doklad o zajištění 
finančního krytí 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Čestné prohlášení o spolufinancování  
 
 
 
Já, níže podepsaný zástupce města Litoměřice prohlašuji, že zajistím spolufinancování projektu ve 

výši 15 % celkových způsobilých výdajů projektu tj. celkem ve výši (odpovídající podíl Jiných 

národních veřejných prostředků uvedený v Žádosti v kapitole č. 17 - Přehled financování ) Kč, po 

celou dobu realizace projektu. Projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra 

Městské nemocnice v Litoměřicích“ bude předložen do 13.výzvy Integrovaného operačního programu, 

oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví. Dále se zavazuji, že zajistím financování 

nezpůsobilých výdajů projektu.  

 
Prohlašuji, že zajistím průběžné krytí spolufinancování projektu tj. postupně nabíhajících nákladů 

projektu tak, aby realizace projektu probíhala  podle časového a věcného harmonogramu.   

   

 

 

Místo : Litoměřice 

Datum :  

Jméno, Příjmení Mgr. Ladislav Chlupáč 

Funkce: Starosta 

Podpis:  

 

Schváleno usnesením ZM: 

 



 1 

 

13. výzva 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky 
vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu  

v rámci Integrovaného operačního programu  
oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 

 

Číslo výzvy......................................................13 

Operační program ................................. Integrovaný operační program 

Prioritní osa ........................................... 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb  

Oblast intervence................................... 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 

Podporovaná aktivita/operace............. 3.2a řízená modernizace a obnova přístrojového 
vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí 
zdravotnických zařízení včetně technického zázemí 

Typ projekt ů ....................................... .. grantové projekty 

Poskytovatel dotace............................... Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Typ výzvy ...............................................časově uzavřená výzva 

Alokovaná částka pro výzvu (ERDF)1............311 000 000 Kč 

Alokovaná částka pro výzvu (SR)1 .....................8 300 000 Kč 

Alokovaná částka pro výzvu celkem1....................319 300 000 Kč 
 
 
Termíny výzvy2 

Datum vyhlášení výzvy: 15. listopadu 2012 
Datum zpřístupnění internetové aplikace Benefit7: 22. listopadu 2012 
Datum zahájení příjmu žádostí: 3. prosince 2012 
Příjem žádostí: v pracovní dny od 8 do 15 hodin  
Datum a čas ukončení příjmu žádostí: 31. ledna 2013 do 15.00 hod. 
 
Kontaktní místo pro podávání informací a příjem žádostí 
Ministerstvo zdravotnictví ČR 
Odbor evropských fondů, oddělení projektového řízení 
Palackého náměstí 4 
128 01 Praha 2 

                                                      
1 Částka může být v průběhu výzvy aktualizována. 
2 Termíny výzvy jsou pouze orientační a  mohou být aktualizovány z důvodu přípravy IS Benefit, IS Monit a konkrétní 
termín schválení výzvy a související dokumentace ze strany ŘO IOP. 
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Cíl podporované aktivity/operace  

Cílem je zajištění kvalitní a dostupné zdravotní péče v souladu se standardy bezpečnosti 
provozu a evropskými standardy kvality péče v rámci vymezených národních sítí 
zdravotnických zařízení, a to prostřednictvím řízené modernizace a obnovy technického a 
přístrojového vybavení (zdravotnické prostředky) stávající infrastruktury zařízení poskytující 
zdravotní péči s důrazem na modernizaci specializovaných pracovišť akutní péče a dosažení 
standardů pro včasnou diagnostiku, diferenciální diagnostiku v oblastech zdravotní péče s 
nejhoršími ukazateli včasnosti záchytu onemocnění, nemocnosti, úmrtnosti a úspěšnosti 
léčebných intervencí ve srovnání s průměrem zemí EU. 
 
 
Vymezení podporovaných aktivit 

Podpora je zaměřena na modernizaci a obnovu diagnostických a terapeutických 
zdravotnických prostředků, jejichž výkonnost neumožňuje dosáhnout standardních parametrů 
kvality péče.  

Výzva je zaměřena na dosažení standardů vybavenosti národních sítí vybraných 
specializovaných pracovišť cerebrovaskulární a kardiovaskulární péče:  
 

1. Iktová centra 
2. Komplexní kardiovaskulární centra – spolupracující subjekty 
3. Komplexní cerebrovaskulární centra 
 

Projekt může být předložen pouze na plnění standardů technického přístrojového 
vybavení specializovaného pracoviště uvedeného v Příručce pro žadatele a příjemce.  

Přidělená dotace je účelově vázaná a určena výhradně pro konkrétní specializované pracoviště 
zdravotnického zařízení (tedy nikoliv pro celé zdravotnické zařízení) zařazeného do národní 
sítě specializovaných pracovišť. 

Žadatel může podat pouze jednu žádost vztahující se na specializované pracoviště. 

 
Oprávnění žadatelé/příjemci3 

• Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví (dále jen PO MZ ČR) 

• Organizace zřizované a nebo zakládané kraji a obcemi 

• Právnické osoby poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 
20/1966 Sb. anebo zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění 

 

 

                                                      
3 Komplexní Kardiovaskulární centra – spolupracující subjekt: Pardubická krajská nemocnice, a.s., Kardiologické centrum 
Agel  s.r.o.,  
Iktová centra: Oblastní nemocnice Příbram, a.s.; Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje; 
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace; Oblastní nemocnice Náchod a.s.; Středomoravská nemocniční 
a.s. – odštěpný závod Nemocnice Prostějov; Uherskohradišťská nemocnice a.s.; Karlovarská krajská nemocnice a.s. – 
Nemocnice v Karlových Varech; Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace; Městská nemocnice v Litoměřicích; Fakultní 
nemocnice v Motole; Fakultní nemocnice Královské Vinohrady; Thomayerova nemocnice 
Komplexní cerebrovaskulární centrum - Nemocnice Česke Budějovice, a.s. 
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Podmínky přijatelnosti příjemce: 

• Žadatel musí být v době registrace Žádosti součástí platného Věstníku4 MZ ČR, 

• Žadateli nebyla pro výše uvedené specializované pracoviště poskytnuta finanční 
podpora v rámci předchozích kol výzev. 

 

 

Územní zaměření podpory 

Podpora bude poskytnuta projektům, které mají převažující dopad pro území regionů 
soudržnosti (regiony NUTS 2) spadajících do cíle „Konvergence“. 

 
 
Místo realizace projektů 

Místem realizace projektů u příjemců se sídlem mimo území hl. města Prahy je území celé 
ČR. 

Místem realizace projektů u příjemců se sídlem v Praze je území celé ČR vč. hl. města Prahy. 

 

 
 
Struktura financování  

Finanční spoluúčast z prostředků Evropské unie (ERDF) bude činit maximálně  
85% celkových způsobilých výdajů projektu k financování z ERDF. Alokace ERDF bude 
použita pouze na podporu regionů cíle Konvergence v ČR.  

 

Alokace ERDF bude použita na konkrétní velikost cílové skupiny z Cíle Konvergence (mimo 
území hl. města Prahy), výdaje přepočtené na velikost cílové skupiny z  Cíle Regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost (území hl. města Prahy) budou představovat 
nezpůsobilý výdaj projektu k financování z ERDF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
4
 Žadatel je povinen být součástí platného věstníku po celou dobu hodnotícího procesu, realizace i udržitelnosti projektu. 

V případě cerebrovaskulární péče - Věstník MZ ČR částka 4/2012, 8/2012. V případě kardiovaskulární péče – Věstník MZ 
ČR částka 9/2009, 3/2012, 8/2012.  
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Struktura financování způsobilých výdajů projektu:  
 

Národní veřejné zdroje6 

Příjemce ERDF5 
 

SR8 
Ostatní 
národní 
veřejné 
zdroje 

Prostř. 
z rozpočtu 

kraj ů  

Prostř. 
z rozpočtu 

obcí 

Soukr. 
zdroje7 

PO MZ ČR 85 % - 15 % -  - 

Organizace zřízené/ založené kraji 85 % - - 15 %  - 

Organizace zřízené/ založené obcemi 85 % - - - 15 % - 

72,25 % 12,75 % - - - 15 % 
Právnické osoby 

85 % - 15 % - 

 
 
Křížové financování  

V rámci výzvy není křížové financování povoleno. Žadatel nemá možnost financovat 
doplňkovým způsobem opatření spadající do oblasti pomoci Evropského sociálního fondu.  
 
Omezení výše podpory na jeden projekt 

 
Minimální p řípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt není stanovena. 
Maximální přípustná výše celkových výdajů je vymezena následovně:  
 

Specializované pracoviště Maximální výše 

Komplexní Kardiovaskulární centra – 
spolupracující subjekty9 

40 mil. Kč 
(maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 
předloženého  Pardubickou krajskou nemocnicí, a.s., a 

projektu předloženého  Kardiologickým centrem Agel  s.r.o. 
může být v součtu max. 40 mil. Kč) 

Komplexní cerebrovaskulární centra10 70 mil. Kč 
Iktová centra11 25 mil. Kč 

 
                                                      
5 Finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj na krytí způsobilých výdajů projektu. 
6
Veřejné zdroje na krytí způsobilých výdajů projektu, které představují vlastní kofinancování žadatele. Pro vymezení 

kategorie veřejných nebo soukromých zdrojů je určující zdroj a typ subjektu poskytující výši kofinanční částky.  
Ostatní národní veřejné zdroje PO MZ ČR mají charakter Jiných národních veřejných zdrojů na krytí výdajů  projektu 
a představují vlastní kofinancování žadatele, jehož zdrojem jsou  prostředky získané hlavní činností (podle zákona 218/2000 
Sb., § 53 odst.1). 
Prostředky z rozpočtu krajů/obcí tj. veřejných zdrojů u organizací zřízených a zakládaných kraji/obcemi na krytí způsobilých 
výdajů projektu, které představují peněžní prostředky rozdělované v rámci veřejných rozpočtů příslušného 
zřizovatele/zakladatele (podle zákona 250/2000 Sb.).  
Prostředky právnických osob, které mají charakter veřejných zdrojů na krytí výdajů projektu, které představují vlastní 
kofinancování žadatele. 
7
Soukromé zdroje na krytí způsobilých výdajů projektu představují vlastní soukromé kofinancování žadatele, pokud jde 

o subjekt soukromého sektoru.  
8Finanční prostředky ze Státního rozpočtu (právnické osoby – rozpočtová kapitola MZČR) 
9 Pardubická krajská nemocnice, a.s., Kardiologické centrum Agel  s.r.o.,   
10 Nemocnice Česke Budějovice, a.s. 
11 Oblastní nemocnice Příbram, a.s.; Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje; Nemocnice 
Nové Město na Moravě, příspěvková organizace; Oblastní nemocnice Náchod a.s.; Středomoravská nemocniční a.s. – 
odštěpný závod Nemocnice Prostějov; Uherskohradišťská nemocnice a.s.; Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Nemocnice v 
Karlových Varech; Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace; Městská nemocnice v Litoměřicích; Fakultní nemocnice 
v Motole; Fakultní nemocnice Královské Vinohrady; Thomayerova nemocnice 
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Doba trvání realizace projektu 

Příjemce dotace musí zahájit fyzickou realizaci projektu nejpozději do 12 měsíců od schválení 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Datum ukončení realizace projektu nesmí přesáhnout datum 
30. 6. 2015. 

 
Forma podpory 

Podpora je poskytována formou nevratné přímé pomoci.  
 
Vymezení způsobilých výdajů a jejich časové způsobilosti 

Výdaje jsou způsobilé, jestliže vznikly v průběhu realizace projektu a byly uhrazeny od data 
schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace do data předložení závěrečné Monitorovací zprávy.   

Bližší informace o způsobilých výdajích, vymezení časové způsobilosti, procentuálních limitů 
u jednotlivých kategorií výdajů na celkových způsobilých výdajích projektu a informací 
o nezpůsobilých výdajích jsou uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce pro 13. výzvu.  

 

Veřejná podpora 
V rámci oblasti intervence 3.2 IOP budou podpořeny pouze projekty nezakládající veřejnou 
podporu. 
 

 

Příjmy projektu  
V rámci oblasti intervence 3.2 IOP budou podpořeny pouze projekty negenerující příjmy 

 
 
Kritéria pro poskytnutí dotace 

Posuzování Žádostí je nezbytnou součástí administrace projektů, výsledkem je doporučení ke 
schválení projektu či jeho vyřazení. Systém posuzování je nastaven tak, aby mohl být splněn 
základní cíl výběru projektů, tj. vybrat kvalitní projekty, které splňují podmínky oblasti 
intervence 3.2 IOP, a jsou v souladu s legislativou EU a ČR. Projekty musí být realizovatelné 
(tzn. dosáhnou naplánovaných výstupů), udržitelné a svými výsledky výrazně přispějí 
k naplnění cílů Integrovaného operačního programu.  

Proces hodnocení žádostí se skládá ze tří částí:  

• posouzení projektu podle kritérií přijatelnosti;   

• kontrola formálních náležitostí projektu;  

• hodnocení kvality a výběr projektu. 

Projekt musí splňovat všechna kritéria přijatelnosti a všechny formální náležitosti, aby u něj 
mohlo být provedeno hodnocení kvality. Projekty úspěšně projdou hodnocením kvality, 
jestliže splní minimální bodovou hranici, která je stanovena na min. 50 % možných bodů. 
Návrh konečného pořadí doporučených žádostí je omezen alokací pro výzvu. Výběrová 
kritéria a postup pro výběr projektů jsou popsány v Příručce pro žadatele a příjemce pro  
13. výzvu. 
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Závazné dokumenty 

Podrobné informace vztahující se k přípravě projektů jsou blíže uvedeny v dokumentu 
„Příručka pro žadatele a příjemce pro Výzvu č. 13“ a v „Integrovaném operačním programu“. 
Tyto dokumenty jsou v aktuálním platném znění, včetně příloh, závazné jak v době přípravy, 
schvalování, tak realizační fáze a fáze udržitelnosti projektů. 

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek jsou uvedeny v příloze č. 5.1 Metodika pro zadávání 
veřejných zakázek 3.2 IOP Příručky pro žadatele a příjemce pro Výzvu č. 13.   

 

Dokumenty jsou volně ke stažení na webovém portálu MZ ČR www.mzcr.cz, podrobněji 
v sekci: Evropská unie a evropské fondy > Evropské fondy >IOP > Dokumenty. 
 
Předkládání Žádosti o poskytnutí dotace 

Žádost o poskytnutí dotace je nutné vyplnit a finálně uložit v IS Benefit7, (systém je dostupný 
na webovém portálu www.eu-zadost.cz) a včetně příloh předložit v požadované formě na MZ 
ČR. Způsob a místo pro předložení žádosti je popsán v Příručce pro žadatele a příjemce pro  
13. výzvu. 

 
Kontaktní osoby pro danou výzvu 
 
Odpovědná osoba za program: odbor evropských fondů 
PhDr. Mgr. Jan Bodnár, ředitel odboru, tel. 224 972 370, e-mail: jan.bodnar@mzcr.cz 
 
 
Odpovědné osoby za výzvu: odbor evropských fondů, oddělní projektového řízení  

Ing. Petra Živcová, vedoucí oddělení, tel. 224 972 128, e-mail: petra.zivcova@mzcr.cz 

Ing. Jiří Dejmek, tel. 224 972 375, e-mail: jiri.dejmek@mzcr.cz 
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Návrhy k projednání v ZM dne 13.12.2012 

Předkládá: OSMMa BH 

majetkové záležitosti: 

Záměry: 

13. Prodej pozemku parc.č. 363/3 o výměře 42 m2 v k.ú. Pokratice 
Žadatel: B.P., Litoměřice 
Odůvodnění: Žadatel je vlastník sousedních nemovitostí zahrady a domu č.p. 187. Z důvodu dořešení 
majetkoprávního vztahu žádá o odkoupení. 

 
Stanovisko OÚRM: Z hlediska záměrů rozvoje města a s ohledem na koncepci platné ÚPD není 
k prodeji pozemku námitek. Pozemek tvoří součást oplocených zahrad u objektů RD a jako takový je 
v ÚP zahrnutý do ploch s funkčním využitím smíšeného území městského typu. 
 
Projednáno v MK dne 26.11.2012. Hlasováním  pro:5  proti:0  zdržel se :0 
MK doporučuje prodej 
 
Návrh na usnesení : 
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku par.č. 363/3 o výměře 42 m2 v k.ú. Pokratice 

 

 

 
14. Prodej pozemku parc.č. 2660/16 o výměře 157 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice 
Žadatel: Severočeská vodárenská společnost a.s.,Teplice 
 
Odůvodnění:  Kontrolou bylo zjištěno, že výše uvedený pozemek se nachází v uzavřeném areálu 
čistírny odpadních vod 

Stanovisko OÚRM: Předmětný pozemek je zahrnutý dle platného ÚP do ploch s funkčním využitím pro 
technickou infrastrukturu v záplavovém území a jako takový představuje součást stávajícího areálu 
ČOV proto k prodeji není připomínek ani námitek 

Projednáno v MK dne 26.11.2012.Hlasováním  pro:6  proti:0      zdržel se :0 
MK doporučuje prodej 
 
Návrh na usnesení : 
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ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 2660/16 o výměře 157 m2 (ost.plocha) v k.ú. 
Litoměřice 

 

 
 
15. Prodej části pozemků parc.č. 1313/93 o výměře cca 23 m2, 1313/8 o výměře cca 91 m2 a 
1313/94 o výměře cca 33 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geomet.plán) 
Žadatel: Diecézní charita, Litoměřice  
 

Odůvodnění: Město v roce 2012 odprodalo nemovitost č.p. 2022 ul. Kosmonautů. V rámci 
rekonstrukce pro potřeby diecézní charity na základě stavebního povolení žádají o odkoupení částí 
navazujících pozemků, které budou dotčené rekonstrukcí a trvale ovlivní jejich využití. 

Stanovisko OÚRM:  Požadované části pozemků jsou v současné době nedílnou součástí ploch 
veřejné zeleně a komunikací.Z tohoto důvodu nedoporučují jejich převod, případné navrhované využití 
lze realizovat se souhlasem města aniž by město převádělo svá vlastnická práva. 
 
Projednáno v MK dne 26.11.2012.Hlasováním pro:0  proti:6      zdržel se :0 
MK nedoporučuje prodej  
 
Návrh na usnesení : 
 

ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemků parc.č. 1313/93 o výměře cca 23 m2, 1313/8 o 
výměře cca 91 m2 a 1313/94 o výměře cca 33 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geomet.plán) 
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16. Prodej nemovitostí 8 garáží v k.ú. Litoměřice  
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  
871/7 zastavěná plocha 22  
871/8 zastavěná plocha  21  
871/9 zastavěná plocha 22  
871/10 zastavěná plocha 22  
871/11 zastavěná plocha 23  
871/12 zastavěná plocha 22  
871/13 zastavěná plocha 25  
 
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 4801/400 o cca 1.200.000,- Kč 
 
Návrh na usnesení : 
 
ZM schvaluje záměr prodeje staveb bez č.p. včetně zastavěných pozemků parc.č. 871/6 – 
871/13 v k.ú. Litoměřice  
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Prodeje: 
 
17. Nákup pozemků parc.č. 3718/147 o výměře 188 m2, 3718/148 o výměře 17 m2 a 3718/149 o 
výměře 7 m2 ( vše ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice 
Žadatel: Ing. arch. V.P, Litoměřice a Ing. J.P, Jesenice 
Odůvodnění: V rámci výstavby bytového domu R.M. byly vybudovány i chodníky (Březinova cesta a 
M.Majerové), Žadatelé nabízejí prodej pozemků pod chodníkem za cenu smluvní ve výši  750,-Kč/m2 
s tím, že  součástí převodu bude i stavba chodníku, která byla v souběhu výstavby bytového domu. 
Celkem 159.000,- Kč. 
 
Stanovisko OSMM: Dle přiloženého stavebního povolení je chodník veden jako veřejně přístupová 
účelová komunikace. 
Město Litoměřice v roce 1994  v této lokalitě prodalo pozemky za 150,- Kč/m2 . 
Dle předchozích uzavřených smluv městem  vychází cena průměrná za nákup pozemků pod 
komunikacemi a chodníky cca 240,- Kč/m2 v tomto případě však investor chodníku byl žadatel.  
Projednáno v MK dne 29.10.12 s tím, že nákup nebyl ZM doporučen s ohledem na vysokou 
cenu za m2 
Na základě oznámení z MK ing. P. žádá o nové projednání v MK s tím, že se tohoto projednání 
osobně zúčastní a podá vysvětlení. 
Záměr investorů byla pouze výstavba bytového domu, při projednávání stavebního povolení odbor 
dopravy a silničního hospodářství výstavbou chodníku podmínil vydání stavebního povolení. 
Nejnižší nabídková cena je 600,-Kč/m2.  
 
Projednáno v MK dne 26.11.2012. Hlasováním  pro:0  proti:6  zdržel se :0 
MK nedoporučuje nákup pozemků za nabízenou cenu  
 
Dopad na rozpočet 2013 : není v rozpočtu 
Návrh na usnesení : 
 
ZM neschvaluje nákup pozemků parc.č. 3718/147 o výměře 188 m2, 3718/148 o výměře 17 m2 a 
3718/149 o výměře 7 m2 ( vše ostatní plocha) včetně stavby chodníku v k.ú. Litoměřice za 
nabídkovou cenu 750,- Kč/m2 od Ing. arch. V.P., Litoměřice a Ing. J.P., Jesenice 
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18. Nákup pozemku parc.č. 4724/5 o výměře 26 m2 v k.ú. Litoměřice 
Žadatel: ČD a.s., Praha 
 
Odůvodnění: Regionální správa majetku,Ústí nad Labem nabízí k odkoupení výše uvedený pozemek, 
který bezprostředně sousedí s pozemky ve vl. města a je užívaný TS města    
 
Stanovisko OÚRM: Souhlasí s majetkoprávním dořešením pozemku 
Stanovisko TS města: Souhlasí s nákupem pozemku 
 
Projednáno v MK Hlasováním: pro :6  proti :0  zdržel se :0 
MK doporučuje nákup pozemku 
 
Záměr prodeje projednán a schválen na ZM dne 31.05.2012 pod bodem 106/5/12 
Zveřejněno na úřední desce od  7.06.2012 do 25.06.2012 (není připomínek ani námitek) 
Cena pozemku dle znaleckého posudku  17.990,- Kč + náklady za vypracování znal.posudku a kolek 
na katastru celková kupní cena 25.000,-Kč 
 
Dopad na rozpočet 2013 : ÚZ 4201/4000 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje nákup pozemku par.č. 4724/5 o výměře 26 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice za 
celkovou kupní cenu 25.000,-Kč od ČD a.s.,Praha 
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19. Nákup pozemku parc.č. 2472/42 (orná) o výměře 895 m2 a bezúplatný převod parc.č. 2472/91 
(orná) o výměře 2.365 m2 v k.ú. Litoměřice (Miřejovická stráň – pod budoucí  komunikací, nezaps. 
GP) 
Žadatel: (1/3) B.F,Louny 
(1/6) B.J.Holany 
(1/6) P.H., Ústí nad Labem 
(1/3) U.D.,Litoměřice 

Odůvodnění: Žadatelé jsou spoluvlastníci pozemku parc.č. 2472/42 (orná) o celkové výměře 15869 m2 
v k.ú. Litoměřice. Na části pozemku v jejich vlastnictví jsou plánovány komunikace.  
Po dohodě s OÚRM došlo k dohodě a následnému rozdělení pozemku (GP 3985-178/2012) podle 
potřeb výstavby budoucí dopravní infrastruktury. 
Na pozemku parc.č. 2472/42 o výměře 895 m2  je plánována místní komunikace (veřejně prospěšná 
stavba) . Žadatelé nabízejí městu odkoupení pozemku za cenu danou znaleckým posudkem 
v souladu pravidly danými usnesením ZM usn. č. I/13  ze dne 10.9.2009. 
Zbylou část pozemků pro účelovou komunikaci parc.č. 2472/91 o výměře 2.365 m2  převedou na 
město  bezúplatně, formou darovací smlouvy. 
U odkoupení  pozemků pro  veřejně prospěšné stavby – daň hradí prodávající;ostatní poplatky 
spojené znaleckým posudkem a vkladem do KN bude hradit  Město Litoměřice. 
OÚRM stanovisko 18.9.2012: Souhlasí s převodem obou částí pozemku  
Projednáno v MK  29.10. 2012: Doporučuje  odkoupení pozemku za cenu danou ZP 
Záměr prodeje projednán a schválen na ZM dne 15.11.2012 pod bodem 210/9/12 
Zveřejněno na úřední desce od  23.11.2012 do 10.12.2012 (není připomínek ani námitek) 
Cena pozemku : ZZnnaall..ppoossuuddkkeemm  čč..  11887744--1122  ((2200..1111..1122))    bbyyll  ppoozzeemmeekk  ppaarrcc..čč..  22447722//4422  oo  vvýýmměěřřee  889955mm22  
oocceenněěnn  cceellkkoovvoouu  ččáássttkkoouu    224422..555500,,--  KKčč    ttjj..  227711,,--  KKčč//mm22..  
  
Dopad na rozpočet 2013 : ÚZ 4201/4000 

Návrh na usnesení  
ZM schvaluje nákup pozemku parc.č. 2472/42 o výměře 895 m2  v k.ú. Litoměřice za cenu dle 
znal.posudku ve výši  242.550,- Kč a dále přijetí daru pozemku parc.č. 2472/91  o výměře 2.365 
m2  vše v k.ú. Litoměřice od spoluvlastníků pozemků F.B.,Louny, J.B., Holany , H.P., Ústí nad 
Labem a D.U.,Litoměřice k účelu umístění komunikací na Miřejovické stráni. Náklady spojené s 
vkladem smlouvy do KN a znal.posudek bude hradit Město Litoměřice 

 

 
20. Prodej nemovitostí  ( jiné stavby bez č.p.) včetně pozemků: p.č. 4008/15 o výměře 718 m2, 
p.č. 4008/16 o výměře 693 m2, p.č. 4008/18 o výměře 670 m2 a p.č. 4008/22 o výměře 659 m2 
v k.ú. Litoměřice ( areál bývalých KDH) 
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Žadatel:  Ing. J.J. a Ing.arch. J.J, Litoměřice 
 
Žádost ze dne 25.05.2010 – záměr žadatelů zrekonstruovat objekty na bytové doby spojené 
s komerčním využitím pro drobné podnikání 
Žádost ze dne 7.06.2011 – žadatelé navrhují aby objekty byly prodány za symbolickou cenu nebo za 
cenu pozemků, po realizaci by převedli jednu bytovou jednotu s komerčními prostory na město, nebo 
příslušnou část podílu na zisku z celého projektu. 
Žádost ze dne 13.10.2011 – předložení návrhu ceny a platebních podmínek, které vycházejí 
z podmínek  z poskytnutí úvěru na financování projektu a předběžného propočtu nákladů a příjmů 
z realizace projektu. Výsledný rozdíl mezi předpokládanými náklady a příjmy z projektu je ve výši  
3 320 000,- Kč. 
 
Odůvodnění : Výše uvedené skladové objekty včetně přilehlého pozemku mají žadatelé zájem 
zrekonstruovat na bytové domy spojené s komerčními prostory pro drobné podnikání v oblasti služeb 
pro obyvatelstvo. Záměr není v rozporu se strategickým záměrem města na využití a revitalizaci území 
bývalých kasáren, došlo by ke zvýšení bytové kapacity, zkvalitnění služeb a zvýšení zaměstnanosti. 
Stanovisko OÚRM: Z ÚP souhlasí s prodejem budov včetně zastavěných pozemků. Okolní a  přilehlé 
pozemky řešit v rámci celého areálu – komunikace, popřípadě po předložení projektové dokumentace. 
Projednáno v MK dne 19.07.2010: Doporučuje záměr prodeje (bez cenové nabídky žadatelů). 
Záměr prodeje byl předložen v ZM dne 5.8.2010 a byl stažen z bodu jednání. 
Záměr prodeje byl schválen v ZM dne 4.08.2011 pod bodem 208/7/11. 
Návrh ceny  ze strany žadatelů:  
Kupní cenu  žadatelé navrhují 500 000,- Kč při podpisu KS. 
Po skončení realizace projektu doplatek do výše ½ předpokládaného zisku z projektu tj. 
1 160 000,- Kč. 
Dopisem ze dne 25.09.2012 žadatelé potvrzují původní návrh ceny ze dne 13.11.2011, která vychází 
z reálného technického stavu objektů, z podmínek při jednání o možnosti poskytnutí úvěru a 
z předběžného propočtu nákladů a příjmů. 
Stanovisko BH: Požadované budovy jsou pronajímány (nájemní smlouvy na nebytové prostory na 
dobu neurčitou s 3-měsíční výpovědní lhůtou).  
Celkové roční příjmy z nebytových prostorů činí 350 840,- Kč, nájemníci se dále podílejí na úhradě 
srážkové vody, elek.energie a vody. 
Nová žádost ze dne 17.08.2012 na odkoupení pouze objektu včetně parc.č. 4008/15 o výměře 718 m2 

Jde o nájemce části uvedeného  objektu obchodní společnost SAKORA, IČ 28728807, Litoměřice 
Projednáno v MK dne 17.09.12: která se odkazuje na již schválený záměr prodeje celé lokality 
s ohledem na revitalizaci bývalých kasáren  
Zveřejněno na úřední desce od  22.08.2011 do 7.09.2011 (není připomínek ani námitek) 
MK dne 29.10.2012 znovu projednávala nabídkovou cenu žadatelů.  
 
Stanovení ceny dle znaleckého posudku, který byl vypracován dne 15.09.2010 
znalecký posudek č. 40/0189/10     

p.č. výměra 
m2 

cena stavba 
reprodukční 
Kč 

cena stavby věcná 
hodnota Kč 

cena stavby 
výnosová hodnota 
Kč 

cena pozemek 1 
000,-Kč/m2 

cena pozemku v 
dané lokalitě 867,-
Kč/m2 

4008/22 659 12 336 939 2 203 007 1 773 684 659 000 571 353 

4008/18 670 14 264 795 2 547 264 1 831 579 670 000 580 890 

4008/16 693 12 015 944 2 145 687 1 957 895 693 000 600 831 

4008/15 718 13 862 410 2 475 411 2 081 579 718 000 622 506 

celkem    7 644 737 2 740 000 2 375 580 

 
MK doporučuje prodej nemovitostí včetně pozemků: parc.č. 4008/15 o výměře 718 m2, parc.č. 
4008/16 o výměře 693 m2, parc.č. 4008/18 o výměře 670 m2 a parc.č. 4008/22 o výměře 659 m2 v k.ú. 
Litoměřice za cenu smluvní ve výši 5.511.980,- Kč ( tato cena vychází z 10-ti násobku ročního 
nájemného a ceny pozemků v dané lokalitě). 
 
Návrh na usnesení:  
 
ZM schvaluje prodej nemovitostí – staveb bez č.p. včetně zastavěných pozemků parc.č. 
4008/15 o výměře 718 m2, parc.č. 4008/16 o výměře 693 m2, parc.č. 4008/18 o výměře 670 m2 a 
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parc.č. 4008/22 o výměře 659 m2 , v k.ú. Litoměřice (areál bývalých KDH) za cenu smluvní 
…………Kč a zřízení předkupního práva pro Město Litoměřice, kupujícím Ing. J.J. a Ing.arch. 
J.J., Litoměřice. 
 
a 
 
ZM neschvaluje prodej nemovitosti – stavby bez č.p. včetně zastavěného pozemku parc.č. 
4008/15, v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši ………….Kč a zřízení předkupního práva  pro 
Město Litoměřice, kupujícímu SAKORA s.r.o.,Litoměřice.  
 

 
 
21. Prodej pozemku parc. č. 2652/1 o výměře 266 m2 v k.ú. Litoměřice 
Žadatel : V.V.,Litoměřice a V.V., Ploskovice 
 
Odůvodnění : Žadatelé jsou spoluvlastníci stavby na pozemku v majetku města. Pro dořešení 
vlastnických vztahů požádali o odprodej. 
 
Stanovisko OÚRM: Z hlediska záměrů rozvoje města není k prodeji pozemku připomínek. S ohledem 
na koncepci platné ÚPD se však jedná o území, které není vhodné pro zástavbu. 
 
Projednáno v KM dne 17.09.12 hlasováním: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 
MK doporučuje prodej zastavěného pozemku 
Záměr prodeje projednán a schválen na ZM dne 4.10.2012 pod bodem 185/8/12 
Zveřejněno na úřední desce od  26.10.2012 do 12.11.2012 (není připomínek ani námitek) 
Cena zastavěného pozemku smluvní ……. 
 
Návrh na usneseni : 
 
ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 2652/1 o výměře 266 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. 
Litoměřice za cenu smluvní ve výši ………..do podílového spoluvlastnictví V.V., Litoměřice a 
V.V., Ploskovic 
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22. Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 1032991238 od PF ČR , Praha 3 
Žadatel: OSMM 
 
Odůvodnění : Dle schváleného územního plánu se jedná o pozemky- veřejná vybavenost – městská 
nemocnice 
Záměr podání aktualizované žádosti o bezúplatný převod pozemků byl schválen v ZM dne 16.09.2010 
 

Par.číslo Název druhu pozemku Využití pozemku LV  Výměra m2 

3910/4 orná půda   10002 933 

3910/9 orná půda   10002 4298 

 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemků parc.č. 3910/4 a 3910/9 v k.ú. 
Litoměřice č.j. 1032991238 od PFČR , Praha 3 
 

 
 
23. Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 5256/12 od ČR ÚZSVM, Praha 
Žadatel: OSMM 

Odůvodnění: Jedná se o pozemky ostatní plocha , komunikace  – chodník v ul. Švermova , tyto 
pozemky obec udržuje. Dle zákona  o pozemních komunikacích č. 13/1997Sb.,údržbu a správu 
provádí obec.  
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Převody pozemků pod komunikacemi a veřejné prostranství jsou dle zákona  č. 219/2000 Sb., o 
majetku ČR,  převáděny na obce bezúplatně. 

Záměr převodu pozemků byl schválen v ZM dne 10.03.2011 

Par.číslo Název druhu pozemku Využití pozemku LV  Výměra 

1634/2 ost.plocha-komunikace   60000 113 

1634/4 ost.plocha-komunikace    60000 374 

  

Návrh na usnesení:  

ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemků parc.č. 1634/2 a 1634/4   v k.ú. 
Litoměřice, č.j. 5256/12 od ČR ÚZSVM,Praha 
 

 
 
24. Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 6257/12 od ČR ÚZSVM, Praha 
Žadatel: OSMM 

Odůvodnění: Jedná se o pozemky ostatní plocha - zeleň  – chodník v ul. Třebízského - Teplická, 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. 

Záměr převodu pozemků byl schválen v ZM dne 28.12.2006 

Par.číslo Název druhu pozemku Využití pozemku LV  Výměra 

3258/7 ost.plocha-zeleň   60000 17 

3289/6 ost.plocha-zeleň    60000 16 

 

Návrh na usnesení:  

ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemků parc.č. 3258/7 a 3289/6  v k.ú. 
Litoměřice, č.j. 6257/12 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha 
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25. Bezúplatný převod pozemků  parc.č.3894/4 o výměře 895 m2 a 3894/2 o výměře 117 m2 v k.ú. 
Litoměřice na příspěvkovou org. Městská nemocnice Litoměřice 
Žadatel: Městská nemocnice Litoměřice 
 
Odůvodnění: Sjednocení majetkoprávních vztahů pro záměr vybudování hlavní parkovací plochy před 
hlavním vstupem do Městské nemocnice v Litoměřicích 
Projednáno v RM 22.11.2012 doporučuje bezúplatný převod 

Návrh na usnesení:  

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 3894/4 o výměře 895 m2 a p.č. 3894/2 o výměře 
117 m2 na příspěvkovou organizaci Městská nemocnice v Litoměřicích za účelem sjednocení 
majetkoprávních vztahů pozemků pro záměr vybudování parkovací plochy před hlavním 
vstupem do nemocnice. Náklady spojené s vkladem do KN hradí žadatel. 

  

 
 
26. Vypořádání vlastnických vztahů ke kanalizačnímu zařízení realizovanému v rámci stavby 
„Kanalizace mikroregionu Litoměřice“ 

Žadatel: OSMM 
 
Odůvodnění: Město Litoměřice jako účastník „Sdružení měst a obcí za účelem realizace kanalizace 
v mikroregionu Litoměřice“ uzavřelo v roce 2002 budoucí kupní smlouvu se Severočeskou 
vodárenskou spol. a.s , jejímž předmětem je budoucí závazek k prodeji kanalizačního zařízení  
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(přípojky, řady, výtlaky, viz stavby uvedené níže), vybudovaného vv  rráámmccii  ssttaavvbbyy  „„KKaannaalliizzaaccee  
mmiikkrroorreeggiioonnuu  LLiittoomměěřřiiccee““ na území obce.  

Název dílčí stavby  Stanovené podmínky SVS pře převodem staveb do jejich majetku 

--  ŽŽeerrnnoosseecckkáá  uull..  SSOO  0055  

JJee  uummííssttěěnnaa  nnaa  ssoouukkrroommýýcchh  ppoozzeemmccíícchh..  SSeevveerrooččeesskkáá  vvooddáárreennsskkáá  ssppoolleeččnnoosstt,,  aa..ss..  
ppoožžaadduujjee  ppřřeedd  uuzzaavvřřeenníímm  kkuuppnníí  ssmmlloouuvvyy  vvyyppoořřááddaatt  vvllaassttnniicckkéé  vvzzttaahhyy  vvěěccnnýýmm  
bbřřeemmeenneemm..  MMěěssttoo  LLiittoomměěřřiiccee  uuhhrraaddíí  nnááhhrraaddyy  ppoovviinnnnýýmm  aa  sspprráávvnníí  ppooppllaattkkyy  ssee  vvkkllaaddeemm  
ssmmll..  ddoo  KKNN        

Na pozemcích byla realizována stavba pouze za souhlasu jejich vlastníků - kolaudace 27.12.2005. 
Část stavby byla v r. 2010 přeložena Ústeckým krajem z důvodu výstavby kruhové křižovatky, opět 
bez smluvních závazků - kolaudace 26.3.2010. 
Vlastníkům dotčených pozemků byla nabídnuta jednorázová náhrada ve stejné výši za jakou Město 
Litoměřice zřizuje věcná břemena ve svých pozemcích.  
Odhadované celkové náklady se zřízením věcných břemen vč. poplatku do KN jsou cca 40.000,- Kč 
bez DPH 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje  

a) uzavření trojstranné smlouvy o zřízení věcného břemene ke kanalizačnímu zařízení 
umístěnému na pozemku parc.č. 2618/2 v k.ú. Litoměřice ve prospěch Severočeské 
vodárenské spol. a.s.,Teplice. Město Litoměřice jako investor stavební akce Žernosecká ul. 
SO 05 uhradí jednorázovou úhradu ve výši 250,- Kč vl. pozemku spol. Bunek, s.r.o. , 
Litoměřice a poplatek za vklad smlouvy do KN. 

b) uzavření trojstranné smlouvy o zřízení věcného břemene ke kanalizačnímu zařízení 
umístěnému na pozemcích  parc.č. 2639/1,2627/3 v k.ú. Litoměřice ve prospěch 
Severočeské vodárenské spol. a.s., Teplice. Město Litoměřice jako investor stavební akce 
Žernosecká ul. SO 05 uhradí jednorázovou úhradu ve výši 1037,- Kč vl. pozemků K.Š., 
Litoměřice a poplatek za vklad smlouvy do KN  

c) uzavření trojstranné smlouvy o zřízení věcného břemene ke kanalizačnímu zařízení 
umístěnému na pozemcích  parc.č. 2627/4 v k.ú. Litoměřice ve prospěch Severočeské 
vodárenské spol. a.s.,Teplice. Město Litoměřice jako investor stavební akce Žernosecká ul. 
SO 05 uhradí jednorázovou úhradu ve výši 256,- Kč vl. pozemku Ing. J.V.Litoměřice a 
poplatek za vklad smlouvy do KN 

d) uzavření trojstranné smlouvy o zřízení věcného břemene ke kanalizačnímu zařízení 
umístěnému na pozemcích  parc.č. 2573/1,2573/6,2618/5 v k.ú. Litoměřice ve prospěch 
Severočeské vodárenské spol. a.s., Teplice. Město Litoměřice jako investor stavební akce 
Žernosecká ul. SO 05 uhradí jednorázovou úhradu ve výši 9485,- Kč + DPH Správě a údržbě 
silnic Ústeckého kraje, Dubí a poplatek za vklad smlouvy do KN . 

e) uzavření trojstranné smlouvy o zřízení věcného břemene ke kanalizačnímu zařízení 
umístěnému na pozemcích  parc.č. 2617/6 v k.ú. Litoměřice ve prospěch Severočeské 
vodárenské spol. a.s., Teplice. Město Litoměřice jako investor stavební akce Žernosecká ul. 
SO 05 uhradí jednorázovou úhradu ve výši 2931,- Kč vl. pozemku manželům V. a 
E.R.,Litoměřice a poplatek za vklad smlouvy do KN 
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