
 
 

POZVÁNKA 
na 6. veřejné zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 25. 6. 2015 od 16 hod. 

v kongresovém sále Hradu se sídlem Tyršovo nám. 68 v Litoměřicích 
 
PROGRAM: 
I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu 
II. Doplnění / stažení bodu programu 
III. Hlasování o programu 
IV. Body jednání: 
 

1. Rozpo čtová opat ření dle doporu čení FV ze dne 17. 6. 2015 
2. Schválení ú četní záv ěrky m ěsta Litom ěřice za rok 2014 a Záv ěrečného ú čtu m ěsta 

Litom ěřice za rok 2014 v četně Zprávy o výsledcích p řezkoumání hospoda ření města 
Litom ěřice za rok 2014    

3. Schválení uzav ření dodatku č.2 k Zakládací smlouv ě Destina ční agentury České 
středoho ří, o.p.s. 

4. Poskytnutí dotací pro rok 2015 nad 50 tis. K č – kulturní akce  
5. Finan ční příspěvky Programu regenerace MPR Litom ěřice na rok 2015 
6. Uzavření smlouvy o zabezpe čení léka řské pohotovostní služby na rok 2015  mezi 

Městem Litom ěřice a PO Městská nemocnice v Litom ěřicích   
7. Volba soudního p řísedícího 
8. Schválení dohody o splátkách dluhu  
9. Prominutí p říslušenství dluhu 
10. a) Žádost o splátkový kalendá ř nedo čerpané dotace pro organizaci Klika 1 

b) Žádost o prominutí smluvní pokuty pro organizaci  Klika 1  
11. Vzetí na v ědomí výsledk ů fóra Desatero problém ů Litom ěřic, ov ěřovací ankety a 

sociologického pr ůzkumu       
12. Zpráva o napln ění Ak čního plánu ke Strategickému plánu m ěsta Litom ěřice 2014 
13. Zásobník projekt ů města Litom ěřice 2016 – 2019+  
14. Stanovení kompetencí k provád ění rozpo čtových opat ření 
15. Kritéria m ěsta Litom ěřice pro vydávání závazného stanoviska, které se týk á změny 

zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi ve zn ění pozd ějších p ředpis ů 
16. Realizace projektu elektromobility v Litom ěřicích   
17. Zveřejňování smluv uzavíraných M ěstem Litom ěřice na m ěstských webových stránkách 

či na Portálu ve řejné správy provozovaném Ministerstvem vnitra   
 
Majetkové záležitosti:  
Záměry: 
 

18. Prodej pozemku parc. č. 196/53 o vým ěře 18 m2 (stavební) a část pozemku parc. č.196/14 
(zahrada) v k.ú. Pokratice 

19. Prodej části pozemku parc. č. 5336 (ovocný sad) v k.ú. Litom ěřice smlouvou o budoucí 
kupní smlouv ě 

20. Prodej části pozemku parc. č. 2877/4 (ost.plocha) o vým ěře cca 20 m 2 v k.ú. Litom ěřice  
21. Prodej opušt ěného a neudržovaného hrobu – urnový pomník, sektor IV., II. ř. evid.č. 06  
22. Prodej pozemku parc. č. 4958/18 o vým ěře 22 m2 v k.ú. Litom ěřice 
23. Prodej pozemku parc. č. 4536/2 o vým ěře 15 m2 (zast.plocha) a 4536/1 o vým ěře 1755 m2 

(zahrada) v k.ú. Litom ěřice 
24. Prodej části pozemku parc. č. 4863/1 (ost.plocha) v k.ú. Litom ěřice  
25. Prodej části pozemku parc. č. 4008/1 (ost.plocha) v k.ú. Litom ěřice  
26. Prodej 7 stavebních pozemk ů pro výstavbu RD na části pozemku parc. č. 2355/1 v k.ú. 

Litom ěřice   
 
 
Prodeje: 

27. Prodej pozemku parc. č. 2718/11 o vým ěře 106 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litom ěřice  
28. Prodej pozemku parc. č. 4008/124 o vým ěře 2287 m2 včetně stavby bez č.p. v k.ú. 

Litom ěřice 



29. Prodej pozemk ů parc.č. 4008/5 o vým ěře 528 m2 a 4008/6 o vým ěře 72 m2
 včetně staveb 

bez č.p./č.e. v k.ú. Litom ěřice formou smlouvy o budoucí kupní smlouv ě 
30. Prodej BJ 438/5 v ul. Kubínova 438/6 v k.ú. Pok ratice dle schválených Zásad prodeje 

obytných dom ů, jednotek a nebytových prostor ů z majetku M ěsta Litom ěřice 
31. Prodej BJ 437/21 v ul. Topol čianská 437/20 v k.ú. Litom ěřice dle schválených Zásad 

prodeje obytných dom ů, jednotek a nebytových prostor ů z majetku M ěsta Litom ěřice   
32. Nákup stavby bez č.p.(garáž) stojící na pozemku v majetku obce parc. č. 4082 v k.ú. 

Litom ěřice 
33. Zřízení věcného b řemene - služebnosti umíst ění ve řejně přístupného  chodníku k části 

pozemku parc. č. 1319 v k.ú. Litom ěřice  
34. Zřízení věcného b řemene – služebnosti  umíst ění provozování, údržby a oprav 

elektriza ční distribu ční soustavy k části pozemk ů parc. č. 4855/1,4858/7,4858/9 a 4858/16 
v k.ú. Litom ěřice 

35. Zřízení věcného b řemene – služebnosti  umíst ění provozování, údržby a oprav 
elektriza ční distribu ční soustavy k části pozemku parc. č. 3534/1 v k.ú. Litom ěřice 

36. Revokace usnesení ZM 59/03/2015 ze dne 29.1.201 5,  týkající se z řízení služebností 
k věcem nemovitým v areálu bývalých kasáren Pod Radobýl em, Dukelských hrdin ů a  k 
budov ě velitelství č.p.76 v ul. 5. Kv ětna v k.ú. 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 : 25. 6. 2015 
 
předkládá : ing. Lončák, MBA  – předseda FV 
 
 
Návrh:  
Rozpočtová opatření dle doporučení FV 
 
 
Odůvodnění: 
 
Viz zápis z jednání FV včetně příloh uveden v příloze 
 

 
 

Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje: 
rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 17. 6. 2015 (viz příloha orig. zápisu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                              
 



 

Zápis 
z jednání výboru p ři Zastupitelstvu m ěsta Litom ěřice 

Finanční výbor (FV) 

konaného dne 17. 6. 2015 od 16:00 v zasedací místnosti ČNIS 

Přítomni: 

• ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV  
• Václav Knotek 
• ing. Vladimír Kestřánek, MBA – místopředseda FV  
• Jiří Landa   
• ing. Jaroslav Marek 
 

Omluveni:  

• Miroslav Štrop 
• Aleš Kodytek 
 

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

Zapisovatel: ing. Iveta Zalabáková 

Program: 

1. Návrhy na rozpočtová opatření 
2. Různé 
 

 

Konec jednání:17,25  

Termín příštího jednání:  9. 9. 2015 od 16h 

Zapsal (a): ing. Iveta Zalabáková 
 



Hosté:  
ing. Křížová, ing. Brunclíková, ing. Grund  
 
Ad 1. Návrhy na rozpo čtová opat ření: 
 
Dotace a podíly m ěsta k dotacím  – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
- ohledně dotačních stavebních akcí na odboru školství  – zapojení dotací k těmto akcím do rozpočtu na 
základě konečných rozhodnutí o dotacích (dle již vysoutěžených cen stavebních akcí – na základě toho 
zároveň úprava podílů města, provedeny pouze přesuny mezi jednotlivými akcemi – tj. celkový objem 
spoluúčasti města k těmto akcím se nezvyšuje – tj. dotace celkem  24,5 mil. Kč, podíly města celkem 28,1 
mil. Kč)  
- dále uvedena dotační akce Regenerace panelového sídlišt ě Pokratice – podání žádosti o dotaci 
schválilo ZM 29.1. 2015 – o poskytnutí dotace ve výši 4 mil. bylo rozhodnuto v 5/2015 – podíl města činí 1 
950 tis. Kč 
FV schvaluje. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor ekonomický – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
- výdaj – zvýšení zálohy na mandátní odměnu pro PO TSM 
FV schvaluje. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 1) 
- ostatní rozpočtová opatření 
FV schvaluje. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor správní – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
- zvýšení výdaje na právní zastoupení města 
FV schvaluje. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 1) 
- výdaj – navýšení dotace pro Destinační agenturu, o.p.s.  
FV schvaluje. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 1) 
- ostatní rozpočtová opatření 
FV schvaluje. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor školství, kultury, sportu a pam. pé če – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Odbor životního prost ředí – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Odbor sociálních v ěcí a zdravotnictví – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
Odbor územního rozvoje – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV schvaluje. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0) 
 
 
celkem navržená rozpo čtová opat ření – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
 
 
Ad 2. Různé  
V rámci trvalých úsporných opatření nadále platí: 
- při projednávání záležitostí v RM, ze kterých vyplývají další finanční nároky, které nejsou kryty v rámci 
schváleného rozpočtu města, je nutno finanční krytí nejprve předjednat ve FV 
- před předložením těchto návrhů do RM je nutno písemně informovat vedoucí ekonomického odboru o výši 
předpokládaného finančního nároku nekrytého schváleným rozpočtem a způsobu jeho financování – tj. 



zasláním materiálu předkládaného do RM s uvedením těchto informací 
- nutná snaha o maximální úspory v rámci schváleného rozpočtu 
- u nutných nových akcí hledat přednostně zdroje v již schváleném rozpočtu, případně ve svých fondech 
(platí pro PO). V případě nezajištěného financování nesmí být akce realizována dříve, než bude FV 
odsouhlaseno příslušné RO. 
- v každém materiálu, který bude projednáván RM a bude spojen s finančním pohybem či dopadem na 
rozpočet města bude v odůvodnění uveden přesně ÚZ v rámci schváleného rozpočtu, popř. zda tento 
finanční pohyb vyžaduje potřebu nových financí (v případě, že není obsaženo ve schváleném rozpočtu)  
 
diskuse ohledn ě volných finan čních prost ředků města: 
- ing. Zalabáková seznámila FV s možnostmi zhodnocení volných financí na základě zmapování 
současného stavu na bankovním trhu – mapovány byly běžné a spořící účty – podmínky jednotlivých bank 
se v současné době příliš neliší – tj. aktuální rekordně nízké sazby odrážejí  celkovou situaci na peněžním  
trhu 
- na základě předložených informací FV potvrzuje aktuální stav zhodnocení volných finančních prostředků 
jako akceptovatelný bez nutnosti změn, tj. veškeré disponibilní volné zdroje směřovat na stávající účty 
města, které nabízejí zhodnocení srovnatelné s nabídkami ostatních mapovaných bank 
 
vývoj da ňových p říjmů k 5/2015:   

- v porovnání se stejným obdobím minulého roku je stav plnění jednotlivých daní (viz příloha) nižší o 
cca 8,4 mil. Kč – ohledně zhoršeného výběru daní se jedná o celostátní záležitost  

- schválený rozpočet 2015 zahrnuje rezervu v daňových příjmech cca 6,5 mil. Kč - v 2015 
rozpočtovány daňové příjmy ve výši 253 mil. Kč (bez daně z příjmů právnických osob placených 
obcí), skutečnost za rok 2014 ve výši 259,5 mil. Kč – tj. pokud se naplní předpoklad Ministerstva 
financí, že jde pouze o přechodný výpadek a v ročním plnění by objem daňových příjmů neměl 
klesnout pod úroveň roku 2014, měla by být tato rezerva dostatečná 

 
  
 
 
 
 
 
ověřil – ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV 
 
 
Přílohy: 
 

• Návrhy rozpočtových opatření  
• Žádost ZŠ B. Němcové 
• Daňové příjmy k 5/2015 

 
 
 
 
 
 
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 

 



ÚZ/ORG N á z e v N á z e v ÚZ/ORG
původní změna nový původní změna nový

402/6100 KÚÚK - MěN Litoměřice "Přirozený porod v porodnici" 0 41 41 0 41 41 KÚÚK - MěN Litoměřice "Přirozený porod v porodnici" 402/6100

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

96/3610 KÚÚK-účel.dot.-DDM Rozmarýn-"Technické hry 2015" 0 30 30 0 30 30 KÚÚK-účel.dot.-DDM Rozmarýn-"Technické hry 2015" 96/3610

95/3406 KÚÚK-účel.dot.-MKZ ul. Na Valech-12. Ltm. loutkový festival 0 40 40 0 40 40 KÚÚK-účel.dot.-MKZ ul. Na Valech-12. Ltm. loutkový festival 95/3406

9808/9100 SMO ČR - podpora rozvoje meziobecní spolupráce 789 415 1 204 916 415 1 331 SMO ČR - podpora rozvoje meziobecní spolupráce 9808/9100

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 39 537 -100 39 437 220 198 418 podpora terénní sociální práce - vlastní zdroje 6017/6300
4428/6300 ÚV ČR - účel. dot. podpora terénní sociální práce 0 125 125 100 25 125 ÚV ČR - účel. dot. podpora terénní sociální práce 4428/6300

14013/9100 projekt MISTRÁL 50 81 131 56 350 -198 56 152 pracovníci státní správy, samosprávy + VPČ 2039/2000

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 39 437 -81 39 356

3817/3400 Česko-německý fond budoucnosti, NF - Letní litom. filharmonie 0 169 169 0 169 169 Česko-německý fond budoucnosti, NF - Letní litom. filharmonie 3817/3400

13010/6300 MPSV ČR - státní přísp. na výkon pěstounské péče 2 832 40 2 872 2 832 40 2 872 MPSV ČR - státní přísp. na výkon pěstounské péče 13010/6300

13234/2000 MPSV ČR - účel. dot. - aktivní politika zaměstnanosti 0 78 78 0 78 78 MPSV ČR - účel. dot. - aktivní politika zaměstnanosti 13234/2000

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 39 356 -1 787 37 569

13011/6300 MPSV ČR - účel.dot. - sociálně právní ochrana dětí 0 7 787 7 787 1 500 6 000 7 500 MPSV ČR - účel.dot. - sociálně právní ochrana dětí 13011/6300

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 37 569 1 950 39 519 0 1 950 1 950 Podpora regenerace panel. sídlišť pro r. 2015 -  vlastní zdroje 8216/8200
17880/8200 MMR ČR - účel. dot.-Podpora regenerace panel. sídlišť pro r. 2015 0 4 000 4 000 0 4 000 4 000 MMR ČR - účel. dot.-Podpora regenerace panel. sídlišť pro r. 2015 17880/8200

29008/5000 MZe ČR - účel. dot. - nákl. na činn. odbor. lesního hospodáře 118 115 233 118 115 233 MZe ČR - účel. dot. - nákl. na činn. odbor. lesního hospodáře 29008/5000

34053/3401 MK ČR-účel.dot.- PO-Knihovna K.H.Máchy- "Přechod na inter. formát MARC 21" 0 69 69 0 69 69 MK ČR-účel.dot.- PO-Knihovna K.H.Máchy- "Přechod na inter. formát MARC 21" 34053/3401

34054/3400 MK ČR - účel. dot. na program regenerace MPR 0 1 594 1 594 0 1 594 1 594 MK ČR - účel. dot. na program regenerace MPR 34054/3400

34070/3401 MK ČR-účel.dot.- PO-Knihovna K.H.Máchy-"Knihy "Nejen" ke čtení" 0 34 34 0 34 34 MK ČR-účel.dot.- PO-Knihovna K.H.Máchy-"Knihy "Nejen" ke čtení" 34070/3401

35889/6100 MZ ČR-SF-účel.dot. - MěN - Iktové centrum - přístroj. vybavení 0 9 909 9 909 0 9 909 9 909 MZ ČR-SF-účel.dot. - MěN - Iktové centrum - přístroj. vybavení 35889/6100

84505/5200 ROP RSSZ - Jiráskovy sady - dětské dopravní hřiště 10 862 -183 10 679

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 39 519 183 39 702

84005/6100 ROP RS Severozápad-účel. neinv.dot.-MěN-Moder.centrál.operač. sálů 0 130 130 0 130 130 ROP RS Severozápad-účel. neinv.dot.-MěN-Moder.centrál.operač. sálů 84005/6100

84505/6100 ROP RS Severozápad-účel.inv.dot.-MěN-Moder.centrál.operač. sálů 0 21 551 21 551 0 21 551 21 551 ROP RS Severozápad-účel.inv.dot.-MěN-Moder.centrál.operač. sálů 84505/6100

6007/6300 Klika  - vratka neinv. transferu z r. 2014 0 32 32

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 39 702 -32 39 670 2 100 -1 196 904 MŠ, ul. Stránského - zateplení a výměna oken - vlastní zdroje - NZV 3305/3501

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 39 670 -917 38 753 0 279 279 MŠ, ul. Stránského - zateplení a výměna oken - vlastní zdroje - ZV 3305/3501

15835/3501 MŽP ČR - EU - účel. dot.-MŠ ul. Stránského-zateplení a výměna oken 0 2 373 2 373 0 2 373 2 373 MŽP ČR - EU - účel. dot.-MŠ ul. Stránského-zateplení a výměna oken 15835/3501
90877/3501 SFŽP - účel. dot. - MŠ ul. Stránského - zateplení a výměna oken 0 140 140 0 140 140 SFŽP - účel. dot. - MŠ ul. Stránského - zateplení a výměna oken 90877/3501

1 900 -1 245 655 MŠ, ul. Baarova - zateplení a výměna oken - vlastní zdroje-- NZV 3306/3502

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 38 753 -770 37 983 0 475 475 MŠ, ul. Baarova - zateplení a výměna oken - vlastní zdroje - ZV 3306/3502

15835/3502 MŽP ČR - EU - účel. dot.-MŠ ul. Baarova - zateplení a výměna oken 0 4 037 4 037 0 4 037 4 037 MŽP ČR - EU - účel. dot.-MŠ ul. Baarova - zateplení a výměna oken 15835/3502
90877/3502 SFŽP - účel. dot. - MŠ ul. Baarova - zateplení a výměna oken 0 237 237 0 237 237 SFŽP - účel. dot. - MŠ ul. Baarova - zateplení a výměna oken 90877/3502

1 052 416 1 468 MŠ, ul. Plešivecká - zateplení a výměna oken - vlastní zdroje - NZV 3313/3503

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 37 983 971 38 954 0 555 555 MŠ, ul. Plešivecká - zateplení a výměna oken - vlastní zdroje - ZV 3313/3503

15835/3503 MŽP ČR - EU - účel. dot.-MŠ ul. Plešivecká-zateplení a výměna oken 0 4 715 4 715 0 4 715 4 715 MŽP ČR - EU - účel. dot.-MŠ ul. Plešivecká-zateplení a výměna oken 15835/3503
90877/3503 SFŽP - účel. dot. - MŠ ul. Plešivecká - zateplení a výměna oken 0 277 277 0 277 277 SFŽP - účel. dot. - MŠ ul. Plešivecká - zateplení a výměna oken 90877/3503

7 703 -47 7 656 MŠ, ul. Masarykova- zateplení a výměna oken - vlastní zdroje - NZV 3314/3504

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 38 954 323 39 277 0 370 370 MŠ, ul. Masarykova- zateplení a výměna oken - vlastní zdroje - ZV 3314/3504

15835/3504 MŽP ČR - EU - účel. dot.-MŠ ul. Masarykova-zateplení a výměna oken 0 3 149 3 149 0 3 149 3 149 MŽP ČR - EU - účel. dot.-MŠ ul. Masarykova-zateplení a výměna oken 15835/3504
90877/3504 SFŽP - účel. dot. - MŠ ul. Masarykova - zateplení a výměna oken 0 185 185 0 185 185 SFŽP - účel. dot. - MŠ ul. Masarykova - zateplení a výměna oken 90877/3504

15 345 -652 14 693 ZŠ, ul. U Stadionu - zateplení a výměna oken - vlastní zdroje - NZV 3326/3305

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 39 277 393 39 670 0 1 045 1 045 ZŠ, ul. U Stadionu - zateplení a výměna oken - vlastní zdroje - ZV 3326/3305

15835/3505 MŽP ČR - EU - účel. dot.-ZŠ ul. U Stadionu-zateplení a výměna oken 0 8 881 8 881 0 8 881 8 881 MŽP ČR - EU - účel. dot.-ZŠ ul. U Stadionu-zateplení a výměna oken 15835/3505
90877/3505 SFŽP - účel. dot. - ZŠ ul. U Stadionu - zateplení a výměna oken 0 523 523 0 523 523 SFŽP - účel. dot. - ZŠ ul. U Stadionu - zateplení a výměna oken 90877/3505

444 408 70 727 515 135 90 136 70 727 160 863Celkem Celkem

DOTACE r. 2015    
P ř í j m y V ý d a j e 

Rozpočet (v tis. Kč)



pro jednání ve finančním výboru, dne: 17.6.2015

předkládá odbor: ekonomický odbor

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 39 670 -2 893 36 777

2 1802/1000 FÚ - odvod (80 %) VHP a JTHZ 15 500 4 000 19 500

3 peněžní plnění nájmu 5 493 28 5 521

poplatek za logo a ochrannou známku 411 2 413

61 074 1 137 62 211

původní změna nový

4 1007/1000 TSM PO - mandátní odměna 2 934 1 137 4 071

2 934 1 137 4 071

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:

Příjmy a výdaje:

2 Navýšení příjmové položky dle aktuálního vývoje výběru a odhadu do konce roku 2015.

3 Zvýšení nájemného  z areálu výstaviště o inflaci v souladu s nájemní smlouvou se Zahradou čech s.r.o..

4 Po vzájemné dohodě a na základě mandátni smlouvy bude město PO TSM platbu za mandátní odměnu 

poukazovat na daný měsíc ne za minulé období dle vystavené faktury. Tímto vzniká potřeba položku rozpočtovat

v tomto roce na 13 měsíců (13 x137 500,- Kč). Dále je po dohodě s PO navýšena záloha na mandátní odměnu 

o 1 mil. Kč, protože skutečné náklady PO TSM spojené s výkonem činností na mandát se zvýšily (zejména díky

provozu sběrového dvora) - tj. nejedná se o celkové zvýšení mandátní odměny, ale pouze o zvýšení zálohy,

konečné vyúčtování probíhá v souladu s mandátní smlouvou vždy začátkem následujícího roku.

1 O finanční prostředky ve výši  2 893 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města: 9.6.2015 Mgr. Karel Krejza

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   9.6.2015 Ing. Iveta Zalabáková

Rozpočet (v tis. Kč)

Rozpočet (v tis. Kč)

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 

1807/1000

C e l k e m 

ÚZ/ORG N á z e v

C e l k e m 

2. Tabulka

ÚZ/ORG N á z e v



pro jednání ve finančním výboru, dne: 17.6.2015

předkládá odbor: správní

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 36 777 2 325 39 102

2 2037/2500 SF - příděl -  2% z hrubých mezd 1 208 76 1 284

3 2037/2500 SF - penzijní připojištění 568 3 571

4 2805/2000 příspěvky, náhrady, vratky….. 550 30 580

39 103 2 434 41 537

původní změna nový

5 2039/2000 starosta, místostarostové, předseda KV 3 392 87 3 479

6 2039/2000 pracovníci státní správy, samosprávy + VPČ 56 152 2 102 58 254

7 2037/2500 SF - stravné 788 76 864

8 2037/2500 SF - penzijní připojištění 568 3 571

9 2005/2000 Radniční zpravodaj 461 -190 271

10 2001/2000 příspěvky a poplatky sdružením 643 6 649

11 2023/2000 práv.zastoupení,revize,konzultace,Czech Point 350 200 550
12 2001/2000 Destinační agentura České středohoří 300 150 450

62 654 2 434 65 088

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:

Příjmy a výdaje:

2, 7 Navýšení rozpočtu sociálního fondu (SF) na základě aktuální výše mzdových výdajů. Navýšení přídělu do SF 

bude použito k navýšení příspěvku na stravné.

3, 8 S vyšším zájmem ze strany zaměstnanců o příspěvek na penzijní připojištění roste i potřeba navýšení rozpočtu   

na straně příjmů i výdajů. 

4 Navýšení rozpočtu plnění příjmů (příspěvky,náhrady,vratky..) dle odhadu současné výše plnění.

5 Na jednání ZM dne 9.4.2015 bylo zastupitelstvem schváleno poskytování měsíčních odměn členům 

zastupitelstva dle aktuálního nařízení vlády.

6 Úprava výše mzdových výdajů z titulu zvýšení tarifů ve veřejné sféře na základě nařízení vlády a dle 

aktuálního vývoje počtu pracovníků v roce 2015.

9 Snížení výdaje - tj. zůstává pouze výdaj za vydávání Zpravodaje.

10 Navýšení rozpočtu na platbu členských příspěvků z důvodu zvýšení poplatku na obyvatele / Euroregion /.

11 Navýšení rozpočtu z důvodu zvýšení nákladů na odborné právní zastoupení města.

12 Navýšení dotace pro rok 2015 na základě požadavku Destinační agentury, o.p.s..

C e l k e m 

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

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

1. Tabulka P ř í j m y 

Rozpočet (v tis. Kč)

Rozpočet (v tis. Kč)

ÚZ/ORG N á z e v

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v



1 Finanční prostředky ve výši 2 325 tis. Kč požadujeme z ÚZ 1805/1000 - saldo příjmů 

a výdajů k vyrovnání rozpočtu.  

Datum, podpis projednání s vedením města:   

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     9.6.2015 Mgr. Ladislav Chlupáč

Datum, podpis navrhovatele:                   9.6.2015 Ing. Jaroslav Lachman



pro jednání v ZM, dne: 17.6.2015

předkládá odbor: školství, kultury, sportu a PP
předkládá oddělení:

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 39 102 -2 000 37 102

39 102 -2 000 37 102

původní změna nový

2 3037/3500 gotické dvojče - I.etapa - program regenerace MPR 200 92 292
3 3404/3400 Městská památková rezervace k MK ČR 440 -92 348

4 3046/3323 neinv. příspěvek PO  na  provoz 980 50 1 030
5 3051/3323 neinv. příspěvek PO na platy 592 -50 542

6 3250/3500 PB - výměna dlažby, odtok. kanalizace - malý bazén 500 338 838

7 3325/3500 oprava stropů 2. patro 350 -350 0

8 3300/3500 ZŠ, MŠ - havarie vandalismus 1 101 12 1 113
9 3406/3500 DK - chladící zařízení 2 000 -2 000 0

4 163 0 4 163

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:

Výdaje:

2-3 Navýšení spolufinancování akce - nová závazná pravidla poskytovatele dotace - plátce DPH 

neuplatňující DPH - max. podpora MK ČR je poskytnuta jen z ceny bez DPH.

Navýšení prostředků za účelem revitalizace přízemí objektu  - opravy vnitřních omítek

skutečná výše příspěvku města v rámci programu Regenerace MPR Litoměřice

4-5 Žádost ředitele ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2 o převod prostředků na platy do

příspěvku na provoz - zdůvodnění viz žádost v příloze.

6 Celkové náklady akce na základě výběrového řízení - objem prací zahrnuje i vybourání  stávajícího

nevyhovujícího betonového podkladu, nanesení nového podkladového materiálu včetně hydrostěrky.

7 Původně plánovaná oprava stropů (včetně zateplení půdních prostor) bude součástí komplexního projektu 

zateplení a výměna otvorových výplní objektu ZŠ Masarykova  - plánovaná výzva SFŽP  pro 2016.

8 Rezerva na nepředvídané výdaje. 

9 Dle projektové dokumentace vyplynula potřeba vyššího výdaje oproti původnímu odhadu ve výši 2 mil. Kč,

tj. na základě dohody ve vedení města bude akce zařazena do rozpočtu roku 2016.

1 O finanční prostředky ve výši  2 000 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     9.6.2015 Ing. Karel Krejza

Datum, podpis navrhovatele:                   9.6.2015 Ing. Andrea Křížová

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   ZM

1. Tabulka P ř í j m y 

PO - Základní škola B. Němcové 2 

C e l k e m 

Rozpočet (v tis. Kč)

ÚZ/ORG N á z e v

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v



pro jednání ve finančním výboru, dne: 17.6.2015

předkládá odbor: životního prostředí

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

0 0 0

původní změna nový

1 5201/5200 Jiráskovy sady - vlastní zdroje 4 027 -39 3 988

2 5202/5200 Jiráskovy sady - rozvojová péče 550 39 589

4 577 0 4 577

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje:

1+2 Dle "Smlouvy o nadačním příspěvku" musí být po zrušení realizačního účtu zbytek finančních  

prostředků použit na rozvojovou péči o park Jiráskovy sady - finanční prostředky se převedou 

mezi jednotlivými ÚZ.

Datum, podpis projednání s vedením města: 9.6.2015 Mgr. Václav Červín

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   9.6.2015 Ing. Pavel Gryndler

V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

ÚZ/ORG N á z e v

C e l k e m 

2. Tabulka

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 



pro jednání ve finančním výboru, dne: 17.6.2015

předkládá odbor:

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 37 102 200 37 302

37 102 200 37 302

původní změna nový

2 6016/6367 Naděje ubytovna Želetice - azylový dům. přísp. 745 200 945

 

745 200 945

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :  

Příjmy a výdaje:

2 Požadujeme navýšení rozpočtu o 200 tis. Kč z důvodu snížení dotace z KÚ na provoz Azylového domu Naděje 

a tím zachovat stávající službu v tomto zařízení.

1 Finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč požadujeme z ÚZ 1805/1000 - saldo příjmů 

a výdajů k vyrovnání rozpočtu.  

Datum, podpis projednání s vedením města:   9.6.2015 Ing. Pavel Grund

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     

Datum, podpis navrhovatele:                   9.6.2015 Ing. Bc. Renáta Jurková

C e l k e m 

C e l k e m 

V ý d a j e

ÚZ/ORG

2. Tabulka

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

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

Rozpočet (v tis. Kč)

sociálních věcí a zdravotnictví

N á z e v

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)



pro jednání ve finančním výboru, dne: 17.6.2015

předkládá odbor: územního rozvoje

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 37 302 3 000 40 302

37 302 3 000 40 302

původní změna nový

2 8211/8200 stavební úpravy v domě čp. 18 - kanceláře pro OSPOD 0 3 000 3 000

0 3 000 3 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje:

2 Rozpočtové opatření navrhujeme z důvodu stavebních úprav III. nadzemního podlaží domu č. 18 na Mírovém náměstí, 

pro potřeby kanceláří odboru sociálních věcí a zdravotnictví - oddělení OSPOD (sociálně právní ochrana dětí).  

Dle Standardů OSPOD  - statní správy, je nutné navýšit počet pracovních míst a zajistit každému pracovníkovi 

samostatnou kancelář pro zkvalitnění služeb pro klienty. 

1 Finanční prostředky ve výši tis. 3 mil. Kč požadujeme z ÚZ 1805/1000 - saldo příjmů 

a výdajů k vyrovnání rozpočtu.  

Datum, podpis projednání s vedením města:   8.6.2015 Mgr. Václav Červín

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     

Datum, podpis navrhovatele:                   8.6.2015 Ing. Venuše Brunclíková, MBA

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)

C e l k e m 

N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

2. Tabulka V ý d a j e

ÚZ/ORG

C e l k e m 



saldo příjmů a výd. k vyrovnáníání rozp. 39 537

dotace 133

mezisoučet 39 670

ekonomický -2 893

mezisoučet 36 777

správní 2 325

mezisoučet 39 102

školství, kultury, sportu a PP -2 000

mezisoučet 37 102

správa nemovitého majetku města 0

mezisoučet 37 102

životního prostředí 0

mezisoučet 37 102

sociálních věcí a zdravotnictví 200

mezisoučet 37 302

stavební úřad 0

mezisoučet 37 302

územního rozvoje 3 000

mezisoučet 40 302

městská policie 0

mezisoučet 40 302

útvar obrany a krizového řízení 0

mezisoučet 40 302

obecní živnostenský úřad 0

mezisoučet 40 302

dopravy a silničního hospodářství 0

mezisoučet 40 302

oddělení projektů a strategií 0

mezisoučet 40 302

stav po 4. RO 40 302

4. RO celkem 765

odbor zdroje z min. let





Výběr daní za období      
1-5/2015

s porovnáním na období 1-5/2014
(údaje v tis. Kč)

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

51 500 54 000 10 400 6 000 5 100 5 500 49 500 51 000 12 500 8 000 103 200 116 200 20 300 20 300

1 5 593 5 626 963 29 432 540 5 030 1 695 9 763 9 338 658 373

2 4 856 4 761 59 861 805 400 432 16 313 13 803 57 79

3 3 987 4 022 727 106 320 335 5 291 5 396 6 599 4 174 22 63

14 436 14 409 1 749 135 1 613 1 680 10 721 7 523 0 0 32 675 27 315 737 515

4 3 637 3 481 385 390 6 392 7 247 6 703 7 324 80 15

5 4 171 4 076 420 440 16 89 11 775 12 620 116 16

6

7 808 7 557 0 0 805 830 6 408 7 336 0 0 18 478 19 944 196 31

7

8

9

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

10

11

12

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

22 244 21 966 1 749 135 2 418 2 510 17 129 14 859 0 0 51 153 47 259 933 546

%
plnění 43 41 17 2 47 46 35 29 0 0 50 41 5 3

95 626 87 275

40 34

(bez PO-OBCE) -8 351

DPHPO PO-OBCE

1121

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)

% plnění (bez PO-OBCE)

Rozdíl plnění +/-

11131111 1112

FO-ZČ FO-SVČ FO-KV
VÝBĚR DANÍ V ROCE 2014 a 2015

1122 1511

Daň z nem.

1211
Měsíc



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

N  Á  V  R  H     D  O     Z M 
 
pro jednání ZM,  dne : 25. 6. 2015 
 
předkládá :  Mgr. Karel Krejza – místostarosta 
  ekonomický odbor   
                    
Návrh:  
Schválení  účetní závěrky M ěsta Litoměřice za rok 2014 a Závěrečného  účtu M ěsta Litoměřice za 
rok 2014 včetně  Zprávy o výsledcích přezkoumání   hospodaření Města Litoměřice za rok 2014 
 
Odůvodnění: 
Schválení účetní závěrky: 
- vyplývá z vyhlášky MF č. 220/2013 Sb. ke schvalování účetních závěrek některých účetních jednotek, 
která ukládá  povinnost schvalovat účetní závěrku příslušným orgánem obce  
podklady pro schvalování účetní závěrky  - viz přílohy: 
Výkazy k 31.12. 2014 
Inventarizační zpráva za rok 2014 
Roční zpráva orgánu veřejné správy za rok 2014 -  (zpráva interního auditu) 
Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2014 
 
- účetní závěrka podává informace o stavu a pohybu veškerých aktiv a závazků účetní jednotky a spolu 
s informacemi obsaženými v podkladech ke schvalování účetní závěrky a v závěrečném účtu umožňuje 
efektivní posouzení úplnosti a průkaznosti účetnictví a vyhodnocení předvídatelných rizik a ztrát ve 
vztahu k věrnému a poctivému obrazu předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky 
 
Závěrečný účet: 
- v souladu s § 17 z. 250/2000 Sb. byl návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce v termínu 15 dní 
před jednáním zastupitelstva  
- přezkum hospodaření za rok 2014 byl proveden kontrolními pracovníky KÚ Ústeckého kraje – závěr 
zprávy – nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)  
- vzhledem k závěru Zprávy o přezkumu hospodaření je tedy zastupitelstvu Města Litoměřice navrženo 
souhlasit s celoročním hospodařením Města Litoměřice za rok 2014 bez výhrad 
viz přílohy: 
Závěrečný účet Města Litoměřice za rok 2014 
Výkazy k 31.12. 2014 
Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2014 
 
Úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně příloh a celá Zpráva o přezkoumání hospodaření je 
zveřejněna na webových stránkách Města Litoměřice – viz odkaz 
https://www.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=2737 
 
Návrh na usnesení: 
 
 ZM schvaluje účetní závěrku M ěsta Litoměřice za rok 2014 (viz příloha orig. zápisu). 

ZM schvaluje Závěrečný účet Města Litoměřice za rok 2014 bez výhrad včetně  Zprávy o 
výsledcích přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2014 (viz přílohy orig. 
zápisu). 

 
 
 
Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                              

















































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

 
 

N  Á  V  R  H     D  O     Z M 
 
pro jednání ZM dne:  25.6.2015 
předkladatel: Mgr. Ladislav Chlupáč 
 
 
Návrh:  
Schválení uzavření dodatku č.2 k Zakládací smlouvě Destinační agentury České 
středohoří, o.p.s. 
 
Odůvodnění: 
 
Předmětem dodatku je schválení změny sídla o.p.s. na adresu Litoměřice- Předměstí, 
Komenského 74/4, Litoměřice, tedy do kancelářských prostor současné provozovny o.p.s., ze 
kterých je vykonávána veškerá činnost v souladu s příslušnými ustanoveními správní rady. 
Souhlas se sídlem o.p.s. byl vystaven vlastníkem objektu, Biskupstvím litoměřickým, dne 
24.2.2015. 
 
Zakládací smlouva Destinační agentury České středohoří, o.p.s., kterou byla zrušena 
zakládací smlouva ze dne 22.12.2010, schválilo ZM usnesením č. 222/8/2011  dne 15.9.2011. 
Dodatek č.1 k Zakládací smlouvě byl schválen ZM pod usnesením č. 43/2/2013  dne 
14.3.2013. 
 
ZM  schvaluje zakládací smlouvy ( i dodatky) právnických osob, ve kterých má účast.  
( vyplývá z § 84 odst.2 písm.e) zákona o obcích) 
 
 
Návrh usnesení:  
ZM schvaluje uzavření dodatku č.2 k Zakládací smlouvě Destinační agentury České 
středohoří, o.p.s., IČO: 28750853, Tyršovo náměstí 68/5, Litoměřice, ve znění pozdějších 
dodatků (viz příloha orig.zápisu). 
 

 
 
 
 

Podpis navrhovatele:                                                 Přijaté usnesení ZM č.:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dodatek č. 2 k Zakládací smlouvě 

 
obecně prospěšné společnosti Destinační agentura České středohoří, o.p.s.  

 
se sídlem Litoměřice - Litoměřice-Město, Tyršovo náměstí 68/5, PSČ 412 01, IČ 28750853, 

zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném  
Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl O, vložka 325 

 
(dále jen „společnost“) 

 
 

 

Níže uvedení zakladatelé, 
 
 
1) Ústecký kraj, 
IČ: 70892156, se sídlem Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum, Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 
01, 
zastoupený Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem, 
 
2) Město Litoměřice, 
IČ: 00263958, se sídlem Litoměřice - Litoměřice-Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, 
zastoupené Ladislavem Chlupáčem, starostou, 
 
3) Biskupství litoměřické, 
IČ: 00445126, se sídlem Litoměřice - Za nemocnicí, Dómské náměstí 1/1, PSČ 412 01,  
zastoupené Janem Baxantem, biskupem litoměřickým, 
 
(dále společně jen „zakladatelé“) 
 
 
se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 2 k Zakládací smlouvě společnosti, ve znění jejího dodatku 
č. 1 (dále jen „zakládací smlouva“), takto: 
 
 
1) Text uvedený v čl. I. odst. 1.4 zakládací smlouvy se zrušuje a nahrazuje se tímto novým zněním 

ustanovení čl. I. odst. 1.4 zakládací smlouvy: 
 

„1.4 Údaje společnosti: 
Sídlo společnosti: Litoměřice – Předměstí, Komenského 748/4, PSČ 412 01 
Identifikační číslo: 28750853 
Právní forma: Obecně prospěšná společnost 
Doba trvání: Společnost se zakládá na dobu neurčitou“ 
 

 
2) Ostatní ustanovení zakládací smlouvy zůstávají beze změny. 
 
 
3) Uzavření tohoto dodatku k zakládací smlouvě bylo schváleno: 
 a) Usnesením zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne ___.___.2015, č. _______________; a 
 b) Usnesením zastupitelstva města Litoměřice ze dne ___.___.2015, č. _______________. 



 
 
4) Tento dodatek k zakládací smlouvě je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž po jednom (1) 

vyhotovení obdrží každý ze zakladatelů, jedno (1) vyhotovení je určeno pro společnost a jedno (1) 
vyhotovení je určeno pro potřeby veřejného rejstříku. 

 
 
5) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi zakladateli. 
 
 
 
 
 V ….......................... dne ….................. V ….......................... dne ….................. 
 
 
 
 
 ….......................................................... ….......................................................... 
 Ústecký kraj Město Litoměřice 
 _____________, hejtman _____________, starosta 

 (úředně ověřený podpis) (úředně ověřený podpis) 
 
 
 
 
  V ….......................... dne ….................. 
 
 
 
 
  ….......................................................... 
  Biskupství litoměřické 
  _____________, biskup litoměřický 

  (úředně ověřený podpis) 
 
 

 
 
 
 
 
  

 



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

N Á V R H   D O   ZM 
 
pro jednání ZM, dne:  25.6.2015  
předkládá:                  Mgr. Karel Krejza, místostarosta  
   
 
 
 
Návrh předložit před jednáním ZM, nejpozději do čtvrtka (7 dní před jednáním) do 12.00 hod. 
sekretariátu města.. Po zařazení do programu předkládá navrhovatel osobně s řádným odůvodněním. 
Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření tohoto 
odboru. Předkládající odbor předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x navrhovateli. 
 
 
Návrh:   
Poskytnutí dotací pro rok 2015 nad 50 tis. Kč – kulturní akce 
  
 
Odůvodn ění:  
Odbor ŠKSaPP má v rozpočtu schválenu částku  500.000,- Kč na Program podpory v oblasti kultury, 
který je určen jako kompenzace nákladů na kulturní akce  pořádané pro veřejnost na území města 
Litoměřic, popř. lze udělit výjimku při významné reprezentaci města a to i v zahraničí. ( pravidla pro 
podání žádostí schválena RM usnesením č. 99/06/2014 dne 18. 12. 2014) dále pak částku 
1.000.000,- Kč na realizaci uceleného kulturního projektu ve městě pod jednotným logem a propagací, 
určeného jak pro občany města, tak i potenciální návštěvníky v turistické sezóně od června do září 
běžného roku -  Litom ěřické kulturní léto .  
 
Komise kultury na svém jednání dne 1.4.2015 vyhodnotila všechny předložené žádosti, a sice 
z hlediska obsahu projektu, jeho přínosu pro potenciální cílovou skupinu, originalitu a zejména pak 
zohlednila finanční náročnost a požadavky žadatelů ve vztahu k celkovému objemu takto účelově 
určených  finančních prostředků v rozpočtu města a následně předložila ke schválení RM.  
V případě poskytnutí dotace, která převyšuje částku 50 tis.Kč je však vyhrazeno právo rozhodování 
Zastupitelstvu obce ( dle zákona o obcích ). 
 
RM dne 16.4.2015 usnesením č. 350/14/2015 doporu čila ZM  schválit poskytnutí účelových dotací na 
kulturní akce v roce 2015 těm žadatelům, u kterých poskytnuté dotace převyšují částku 50 tis. Kč ( viz 
příloha orig. zápisu ). 
 
 
Dopad do rozpo čtu m ěsta 
 
03401/3400 – Litoměřické kulturní léto     SR     1 000 tis. Kč 
 
                            
Návrh na usnesení:    
a) ZM schvaluje poskytnutí účelových dotací  na kulturní akce v roce 2015 těm žadatelům, u kterých 
poskytnuté dotace  převyšují částku 50 tis. Kč. (viz příloha orig. zápisu).  
 
b) ZM schvaluje  uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace ( vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu ). 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        



Návrh_dotace_KULTURA_2015

Žadatel Adresa I ČO Název projektu Termín realizace
Plánovaný 
rozpo čet

Požadovaný 
příspěvek Navržený 

příspěvek

Michal Hanzl Palachova 666/32, Litoměřice 61360465 Festival Litoměřický kořen 2015 3. - 4.7.2015 550 000 Kč 100 000 Kč 60 000 ZM - nad 50tis Kč

Městská kulturní zařízení v 
Litoměřicích

Na Valech 2028, Litoměřice 44557141 Litoměřické varhanní léto 2015 červen - září 2015 350 000 Kč 250 000 Kč 200 000
ZM - nad 50tis Kč

Městská kulturní zařízení v 
Litoměřicích

Na Valech 2028, Litoměřice 44557141 Operní noc 8.8.15 400 000 Kč 400 000 Kč 300 000
ZM - nad 50tis Kč

Musica at Education Dalimilova 1805/27, Litoměřice 1709968 Litoměřické svátky hudby 4.-5.9.2015 1 010 000 Kč 300 000 Kč 200 000 ZM - nad 50tis Kč

Základní umělecká škola 
Litoměřice

Masarykova 621/46, Litoměřice 46773410 Litoměřická letní filharmonie 2015 březen - říjen 2015 404 000 Kč 100 000 Kč 100 000
ZM - nad 50tis Kč



Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na projekty – KULTURA 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 
 
Město Litom ěřice 
se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČO: 00263958 
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou   
bankovní spojení Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 1524-471/0100 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
název spolku 
se sídlem ………………………………. 
IČO:………………………………………. 
zastoupený ……………………………. 
bankovní spojení 
číslo účtu:………………………………….. 
(dále jen příjemce) 
 
 

uzavírají tuto smlouvu: 
 

 Čl. 1 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Tato smlouva se uzavírá na základě pravidel pro poskytování dotací z Programu 
podpory v oblasti kultury na rok 2015.  
 
2. Předmětem této smlouvy je poskytnutí jednorázové účelové dotace ze strany 
poskytovatele na částečnou úhradu výdajů přímo souvisejících s projektem … název 
projektu…, a to ( honoráře, nákup drobného materiálu, nákup odměn a cen pro vítěze, 
pronájmy, půjčovné, dopravné, ubytování, grafické práce, propagace, tlumočení, zvuk, 
technika, OSA ), který se bude konat dne ………… 

 
 

Čl. 2 
Výše a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a ve 
smyslu usnesení Zastupitelstva Města Litoměřice č. ……………ze dne ………, poskytuje 
příjemci ze svého rozpočtu na rok 2015 jednorázovou účelovou dotaci na výdaje uvedené 
v Čl. 1 této smlouvy ve výši ………………Kč ( slovy:…………….korun českých).  
   
2. Tato dotace bude splatná jednorázově na základě dokladů o úhradách, které příjemce 
předloží poskytovateli do jednoho měsíce od konání projektu, spolu s předepsaným 
formulářem vyúčtování dotace. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu 
poskytovatele č. 1524-471/0100 na účet příjemce č. ….……… vedeného u……………, 
nejpozději do 14 dnů od předložení dokladů o úhradách/vyúčtování. 



 
Čl. 3 

Práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Poskytnutou dotaci příjemce přijímá a zavazuje se ji použít výhradně k úhradě výdajů 
specifikovaných v Čl. 1 této smlouvy. 
 
2. Příjemce se zavazuje viditelně uvádět na všech dokumentech, které souvisejí s realizací 
projektu, a při všech formách jeho propagace skutečnost, že jde o aktivitu, která byla 
podpořena Městem Litoměřice. 
 
3. Originály účetních dokladů prokazující použití dotace označí příjemce viditelně a trvale 
číslem smlouvy a textem: „Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“, nejpozději 
do termínu stanoveného pro předložení vyúčtování čerpání a použití dotace. 
 
4. Příjemce je povinen použít dotaci pouze v souladu s právními předpisy, zejména se 
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků, ve znění pozdějších 
předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
5. Příjemce nesmí převést dotaci na jinou právnickou či fyzickou osobu. 

 
 

Čl. 4 
Vyúčtování dotace 

 
1. V případě, že příjemce nepředloží vyúčtování dotace do jednoho měsíce od konání 
projektu, nebude dotace čerpána z rozpočtu poskytovatele a nebude příjemci vyplacena. 
 
2. V případě, že příjemce nedoloží náklady ve výši přiznané dotace, nevyužitá dotace 
nebude čerpána z rozpočtu poskytovatele a nebude příjemci vyplacena. 
 
3. Pokud poskytovatel zjistí, že dotace byla použita v rozporu s touto smlouvou, je 
příjemce povinen poskytnutou dotaci vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této 
smlouvy, a to do pátého dne ode dne zjištění a oznámení o neoprávněném užití dotace 
 
4. Příjemce je povinen oznámit poskytovateli zahájení insolvenčního řízení se svou 
osobou do 15 dnů od zjištění této skutečnosti. Příjemce, který je právnickou osobou, je 
povinen vedle toho ve stejné lhůtě oznámit písemně poskytovateli svůj vstup do likvidace, 
sloučení nebo splynutí s jiným právním subjektem nebo případnou změnu právní 
subjektivity. 
 
5. Dotace nebude vyplacena, pokud poskytovatel po uzavření smlouvy zjistí, že příjemce 
dotace má vůči poskytovateli nesplněné finanční závazky po datu splatnosti nebo bylo 
zahájeno insolvenční řízení s osobou příjemce dotace nebo vstup do likvidace. 
 
 
 
 

 
Čl. 5 



Kontrola poskytnuté dotace 
 

1. Příjemce bere na vědomí, že poskytovaná dotace podléhá finanční kontrole dle zákona 
o finanční kontrole. 
 
2. Příjemce se tímto zavazuje umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět 
kontrolu dotace.  
 
3. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli na požádání veškerou potřebnou 
dokumentaci, účetnictví a účetní doklady, dokumentující všechny rozhodné skutečnosti 
pro ověření způsobu čerpání a využití dotace a plnění podmínek této smlouvy a to po 
dobu 5 let, po kterou je příjemce povinen dle § 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona o účetnictví 
uschovávat účetní záznamy a účetní doklady. 
 
 

Čl. 6 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení 
obdrží poskytovatel a příjemce. 
 
2. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy, a že je projevem jejich 
pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. 
 
3. Smlouva o dotaci nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 
 
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních 
stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Rady města Litoměřice. 
 
5. Rada města Litoměřice schválila usnesením č. 143/5/2013 ze dne 21. 3. 2013 v souladu 
s vyhláškou č. 1/2002, o znaku a praporu města Litoměřic užívání znaku Města Litoměřice 
při všech formách propagace projektů podpořených z rozpočtu města.  
 
6. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že poskytovatel jako orgán územní 
samosprávy je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany 
souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě není označován za obchodní 
tajemství. 
 
V Litoměřicích dne ……………    V Litoměřicích dne ………………… 
 
 
 
 
 
…………………………………..                             ………………………………………… 
Mgr. Karel Krejza                    statutární zástupce 
místostarosta                                                          název spolku 
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:    25. 6.  2015 
předkládá:  Mgr. Karel Krejza, místostarosta   
 
 
Návrh předložit před jednáním ZM, nejpozději do čtvrtka (7 dní před jednáním) do 12.00 hod. 
sekretariátu města.. Po zařazení do programu předkládá navrhovatel osobně s řádným odůvodněním. 
Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření tohoto 
odboru. Předkládající odbor předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x navrhovateli. 
 
 
Návrh:   
 
Finanční příspěvky  Programu regenerace MPR Litoměřice na rok 2015 
 
  
 
 
Odůvodnění:    
 

a) Odbor ŠKSaPP předkládá ZM, po provedené revizi neuznatelných nákladů na obnovu 
kulturních památek Ministerstvem kultury v Programu Regenerace městské památkové 
rezervace (MPR) Litoměřice a po projednání RM (usn. čís.492/18/2015), návrh na rozdělení 
finančních příspěvků jednotlivým žadatelům, určených na obnovu nemovitých kulturních 
památek v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a zón na rok 2015. 

 
Přidělená státní finanční podpora městu Litoměřice je pro rok 2015 1 645 000,-  Kč. Po 
předložení všech požadovaných podkladů k dotačnímu programu došlo ze strany MK ČR ke 
snížení uznatelných nákladů  „památkové péče“ u  vybraných nemovitých kulturních památek 
– viz příloha orig. zápisu. S přihlédnutím k závazným podmínkám MK ČR - povinné min. 
podíly vlastníka a max. příspěvky MK ČR -  byla následně výše kvóty státní finanční podpory 
upravena na 1 594 000,- Kč. Příspěvek Města Litoměřice z vlastního rozpočtu činí 347 654,- 
Kč. 

 
      Celkem je předkládán návrh na alokaci veřejných prostředků ve výši  1 941 654,- Kč. 
 

RM doporučuje ZM revokovat usnesení ZM č. 82/5/2015 ze dne 9.4.2015 a schválit 
rozdělení kvóty státní finanční podpory Programu regenerace městských památkových 
rezervací a zón na rok 2015 ve výši 1 594 000,- Kč z  a z rozpočtu Města Litoměřice 347 654,- 
Kč podle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu). 

 
 
 

b) Odbor ŠKASaPP předkládá ZM návrh vzoru veřejnoprávní smlouvy o dotaci z Programu 
regenerace MPR a MPZ. Na základě sdělení Ministerstva kultury č.j. MK 7123/2015 OPP ze 
dne 29. 1. 2015 se dotace poskytne vlastníkům kulturních památek smlouvou na základě 
zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 
v součinnosti s § 16 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění, 
v souladu s § 11 až § 15 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákona č. 20/1987 o 
státní památkové péči, v platném znění a v souladu se Zásadami Programu (vit příloha orig. 
zápisu). 

 
     
 
 



Návrh na usnesení:     
 
ZM   

a)  revokuje své usnesení č. 82/5/2015 ze dne 9. 4. 2015 a schvaluje rozdělení kvóty státní 
finanční podpory Programu regenerace MPR Litoměřice na rok 2015 ve výši 1 594 000,- Kč a 
z rozpočtu Města Litoměřice 347 654,- Kč podle předloženého návrhu.  (viz. příloha orig. 
zápisu ) 

b) schvaluje vzor veřejnoprávní smlouvy o dotaci z Programu regenerace MPR a MPZ podle 
předloženého návrhu  (viz příloha orig. zápisu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        



Příloha č. 1

Program regenerace  MPR 2015

Kulturní památka (identifikace objektu) Akce obnovy (stručná charakteristika)
Druh vlastníka 

(FO, PO, církev, 
obec)

Celkové 
náklady 

projektu 2015 
(v Kč)

NEUZNATELENÉ 
náklady projektu 

2015 (v Kč)

UZNATELENÉ 
náklady projektu 

2015 (v Kč)

příspěvek MK  
UZNATELNÉ(

v  Kč)

příspěvek města 
UZNATELNÉ 
Litoměřice (v 

Kč)

vlastník 
UZNATELNÉ 

(v  Kč)

% kvóta 
MK 

UZNATE
LNÉ

% kvóta 
město  

UZNATE
LNÉ

% kvóta 
vlastník  

UZNATE
LNÉ

Jarošova dům č.p. 1/1 oprava a nátěr fasády FO 169 212,15 24 439,80 144 772,35 72 000,00 14 863,41 57 908,94 49,73% 10,27% 40,00%

Velká Dominikánská dům č.p. 132/4 obnova fasády (oprava a nátěr), výměna parapetů PO 417 792,14 5 175,00 412 617,14 206 000,00 41 570,28 165 046,86 49,93% 10,07% 40,00%

Mostecká dům č.p. 232/4

obnova oken, obnova výkladců z dřevěného masívu, oprava a 

nátěr vrat 
PO 858 492,00 858 492,00 418 000,00 97 095,20 343 396,80 48,69% 11,31% 40,00%

Jezuitská ul. st.p.č. 317/2, gotické dvojče oprava venkovního schodiště obec 251 129,21 26 562,42 224 566,79 112 000,00 22 740,07 89 826,72 49,87% 10,13% 40,00%

Mezibraní, městské opevnění, bašta č.p. 

59/5 

oprava střešní krytiny a laťování, nátěr střešní krytiny, oprava 

krovu, klempířské prvky, výměna oken a dveří
PO 267 994,15 267 994,15 131 000,00 29 796,49 107 197,66 48,88% 11,12% 40,00%

Dómské nám., kanovnický dům č.p. 8
obnova střechy, výměna bednění, nová střešní krytina Al plech, 

obnova komínových těles
církev 636 450,00 636 450,00 310 000,00 71 870,00 254 580,00 48,71% 11,29% 40,00%

Kapucínské nám. č.p. 206/3, klášter obnova střechy - IV. etapa,  střecha jižního křídla a ambitů  FO 719 148,00 27 951,00 691 197,00 345 000,00 69 718,20 276 478,80 49,91% 10,09% 40,00%

C e l k e m 3 320 217,65 3 236 089,43 1 594 000,00 347 654 1 294 435,77

závazná pravidla MK ČR max 50% min 10% min 40%

podpis navrhovatele: 



Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Program regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón 

 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE č….. 
 

uzavřená podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů 

 
Město Litoměřice 
se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČO: 00263958 
zastoupené starostou Mgr. Ladislavem Chlupáčem 
bankovní spojení 
číslo účtu: 1524-471/0100 (dotace města), 94-11618471/0710 (dotace MK) 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
vlastník kulturní památky 
se sídlem/ adresa trvalého bydliště ………………………………. 
IČO/ datum narození: ………………………………………. 
zastoupený ……………………………. 
bankovní spojení 
číslo účtu:………………………………….. 
(dále jen příjemce) 
 

uzavírají tuto smlouvu: 
 

 Čl. 1 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Tato smlouva se uzavírá na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, § 16 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní 
památkové péči, v platném znění pro poskytování dotací z Programu regenerace 
městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2015. 
 
2. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace ze strany poskytovatele na 
částečnou úhradu výdajů na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovu 
kulturní památky  … název kulturní památky…, jejímž vlastníkem je příjemce a to 
konkrétně na akci ……… název akce …….. 

 
 

Čl. 2 
Výše a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, § 16 
odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění a ve smyslu 
usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. ……………ze dne 25. 6. 2015 poskytuje 
příjemci ze svého rozpočtu na rok 2015  účelovou dotaci na výdaje uvedené v Čl. 1, odst. 
2 této smlouvy ve výši: 
 
 - dotace z Programu regenerace  ………………Kč ( slovy:……korun českých).  



 - dotace města                              ………………Kč   
- finanční podíl příjemce   ………………. Kč 
 
Celkové rozpočtové náklady na obnovu kulturní památky v roce 2015 činí ……………. Kč 
z toho náklady na uznatelné  památkové práce v roce 2015 činí       .……………. Kč  
   
2. Tato dotace se poskytuje jako neinvestiční, účelově na úhradu nákladů spojených 
s obnovou výše uvedené nemovité kulturní památky jako nevratná a neinvestiční. 
Poskytovatel proplatí dotaci po předložení faktur za kompletně provedené práce a po 
proplaceném finančním spolupodílu příjemce a to na bankovní účet příjemce  ……. číslo 

účtu………….. nejpozději do……………. 
 
3. Doba, v níž má být nejpozději stanoveného účelu dosaženo: ……………….. 
 

 
Čl. 3 

Práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Poskytnutou dotaci příjemce přijímá a zavazuje se ji použít výhradně k úhradě výdajů 
specifikovaných v Čl. 1 této smlouvy. 

 
2. Příjemce dodrží  postup obnovy nemovité kulturní památky podle závazného stanoviska 
Městského úřadu Litoměřice č.j. ….  uvede se číslo jednací podle k jednotlivým akcím …. 
vydaného k obnově výše uvedené nemovité kulturní památky podle § 14 zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. 
 
3.  Dotace bude použita výlučně na úhradu nákladů spojených s výše uvedenými pracemi 
při obnově nemovité kulturní památky, nebude užit na jiný účel. Veškeré doklady, jejichž 
předmětem jsou výše uvedené práce, budou vystaveny a jejich platby poukázány 
v roce 2015. Veškeré doklady musí být vystaveny na příjemce dotace. 
 
4. Dotaci vede příjemce v účetní evidenci odděleně tak, aby tyto finanční prostředky a 
nakládání s nimi byly odděleny od ostatního majetku příjemce a v souladu se zákonem č. 
653/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. 
 
5. V průběhu obnovy nemovité kulturní památky příjemce upozorní vhodným způsobem 
(tabulkou, transparentem, umístěním informační tabulky apod.) na skutečnost, že akce 
obnovy je prováděna s využitím finančního příspěvku poskytnutého Ministerstvem kultury 
v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón (povinnost podle § 14 odst. 3 písm. k) rozpočtových pravidel). 
 
6. Příjemce je povinen na základě § 34 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve 
znění pozdějších předpisů, umožnit pracovníkům Ministerstva kultury a osobám 
pověřeným plněním úkolů státní památkové péče, tj. včetně zaměstnanců Národního 
památkového ústavu a obce pověřené dozorem podle § 29 odst. 2 písm. g) památkového 
zákona, přístup do nemovité kulturní památky za účelem provedení kontroly související 
s poskytnutím příspěvku, a dále nahlédnout do příslušných dokladů a poskytnout jim 
k tomu potřebné údaje a vysvětlení. Příjemce je povinen poskytovateli, prostřednictvím 
odboru školství, kultury, sportu a památkové péče, oznámit termín zahájení akce obnovy a 
předložit jim plán kontrolních prohlídek stavby. 
 



7. Odborný dohled nad prováděním obnovy nemovité kulturní památky zajišťuje Národní 
památkový ústav, územní odborné pracoviště Ústí nad Labem, jenž je oprávněn během 
obnovy uplatňovat náměty a připomínky z hlediska zajištění zvýšené kvality prováděných 
prací a provádět kontrolu věcné správnosti a hospodárnosti využití příspěvku. V případě 
zjištěných nedostatků neprodleně informuje Ministerstvo kultury a navrhuje opatření 
k nápravě (případně podává návrh na pozastavení čerpání nebo vrácení příspěvku nebo 
jeho části Ministerstvu kultury). 
 
8. Dozor při obnově nemovité kulturní památky vykonává z hlediska státní památkové 
péče podle § 29 odst. 2 písm. g) citovaného zákona č. 20/1987 Sb. Městský úřad 
Litoměřice, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností. 
 
9. Dotace nesmí být příjemcem použita v roce 2015 na tentýž účel současně s jinými 
prostředky účelově poskytnutými ze státního rozpočtu na úseku státní památkové péče. 
 
10. Jakákoliv změna díla bude poskytovateli písemně oznámena s uvedením důvodu bez 
zbytečného prodlení, nejpozději do ….. datum bude určen MK ….. V případě, že se akce 
neuskuteční, příjemce dotace tuto skutečnost písemně oznámí poskytovateli bezodkladně 
poté, co tuto skutečnost zjistil.                
 
11. Příjemce je povinen použít dotaci pouze v souladu s právními předpisy, zejména se 
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků, ve znění pozdějších 
předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
12. Příjemce nesmí převést dotaci na jinou právnickou či fyzickou osobu. 
 
13. Poskytnutí dotace podle této smlouvy nezakládá nárok příjemce na poskytnutí další 
dotace v následujících letech. 

 
 

Čl. 4 
Vyúčtování dotace 

 
1. Nejpozději do  ... datum bude určen MK….. budou poskytovateli, prostřednictvím odboru 
školství, kultury, sportu a památkové péče, zaslány doklady k finančnímu vypořádání 
všech finančních prostředků vynaložených podle této smlouvy na obnovu nemovité 
kulturní památky v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. Doklady budou obsahovat kopie 
faktur, vystavených zhotovitelem díla, včetně soupisů provedených prací a kopií výpisů 
z účtů k jednotlivým fakturám. Doklady o úhradě vlastního finančního podílu příjemce a 
doklady k finančnímu vypořádání dotace budou ve vypořádání samostatně označeny. 
Jako vyhodnocení akce obnovy nemovité kulturní památky bude poskytovateli, 
prostřednictvím odboru školství, kultury, sportu a památkové péče,  do…..datum bude 
určen MK…. zaslána fotodokumentace vypovídající o průběhu a výsledku obnovy 
nemovité kulturní památky v roce 2015.   
 
2. Pokud poskytovatel zjistí, že dotace byla použita v rozporu s touto smlouvou, je 
příjemce povinen poskytnutou dotaci vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této 
smlouvy, a to do pátého dne ode dne doručení písemného zjištění poskytovatele o 
neoprávněném užití dotace. 
 



4. Příjemce je povinen oznámit poskytovateli, prostřednictvím odboru školství, kultury, 
sportu a památkové péče, zásadní změny jako jsou přechod vlastnických práv, změna 
statutárního zástupce příjemce, přeměna, likvidace, sloučení nebo splynutí s jiným právním 
subjektem, vstup do likvidace, změnu názvu, bankovního spojení, sídla či adresy apod., a to do 
15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. V případě vstupu příjemce do insolvence, je příjemce 
povinen ihned (tj. nejpozději následující den po dni, kdy tato skutečnost nastane) písemně 
informovat o této skutečnosti poskytovatele, prostřednictvím odboru školství, kultury, sportu a 
památkové péče. Poskytovatel je za této situace oprávněn i rozhodnout o neposkytnutí či vrácení 
dotace. 
 
 

Čl. 5 
Kontrola poskytnuté dotace 

 
1. Příjemce bere na vědomí, že poskytovaná dotace podléhá finanční kontrole dle zákona 
o finanční kontrole. 
 
2. Příjemce se tímto zavazuje umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět 
kontrolu dotace.  
 
3. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli, prostřednictvím odboru školství, kultury, 
sportu a památkové péče, na požádání veškerou potřebnou dokumentaci, účetnictví a 
účetní doklady, dokumentující všechny rozhodné skutečnosti pro ověření způsobu čerpání 
a využití dotace a plnění podmínek této smlouvy a to po dobu 5 let, po kterou je příjemce 
povinen dle § 31 odst. 2 písm. b) a c) zákona o účetnictví uschovávat účetní záznamy a 
účetní doklady. 
 
4. Porušení povinností, stanovených touto smlouvou příjemcem spočívající 
v neoprávněném použití nebo zadržení finančních prostředků je porušením rozpočtové 
kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění. 

 
Čl. 6 

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



 
 
 
V Litoměřicích dne ……………    V Litoměřicích dne ………………… 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                             ………………………………………… 
Mgr. Ladislav Chlupáč                                                  vlastník kulturní památky            
starosta                                                                                                          



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   Z M 

 

 

Pro jednání Zastupitelstva města Litoměřice, dne 25. 6. 2015 

 

Předkládá                               Ing. Pavel Grund  - místostarosta 

                                               Ing. Bc. Renáta Jurková - vedoucí odboru sociálních věcí a 

             zdravotnictví 

 

 

 

Návrh:  

 

Uzavření smlouvy o zabezpečení lékařské pohotovostní služby mezi Městem Litoměřice 

a příspěvkovou organizací Městská nemocnice v Litoměřicích na rok 2015. 

 

 

 

Odůvodnění: 

 

Pro spádové území Litoměřicka a Lovosicka je rozpočtována částka ve výši 1 405 000,- Kč 

(dotace Ústeckého kraje).  Z uvedené částky budou na základě smluvního ujednání mezi 

Městem Litoměřice a Městskou nemocnicí v Litoměřicích, která zabezpečuje lékařskou 

pohotovostní službu, postupně vykazovány poskytovatelem a následně čerpány z rozpočtu 

města. 

 

 

Návrh na usnesení:  
  

Zastupitelstvo města schvaluje:  

 

Uzavření smlouvy o zabezpečení lékařské pohotovostní služby mezi Městem Litoměřice 

a příspěvkovou organizací Městská nemocnice v Litoměřicích na rok 2015. 

 

 

 

 

 

Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:   
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Smlouva o zajištění  

závazku veřejné služby  
uzavřená podle ust. 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 

Číslo objednatele :  

Číslo poskytovatele : 

 

S m l u v n í   s t r a n y 
 

Objednatel: 

Město Litoměřice 

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

zastoupený  :  Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou 

IČ   :  00263958 

DIČ   :  CZ00263958 

Bankovní spojení :  KB, a. s., pobočka Litoměřice 

Číslo účtu  :  19-1524-471/0100 

Zástupce pro věcná jednání:  

jméno/funkce       :  Ing. Pavel Grund, místostarosta města Litoměřice  

telefon  :   416 916 108 

e-mail  :  pavel.grund@litomerice.cz 

jméno/funkce       :   Ing. Bc. Renáta Jurková, vedoucí odboru sociálních věcí a  

        zdravotnictví 

Telefon  :  416 916 129 

e-mail                   :  renata.jurkova@litomerice.cz 

a 

 

Poskytovatel: 

Městská nemocnice v Litoměřicích  

 zastoupený  : Ing. Radkem Lončákem, MBA, předsedou Správní rady, výkonným                              

      ředitelem 

    : MUDr. Leošem Vysoudilem, MBA, členem Správní rady, ředitelem 

      pro zdravotní péči 

    : Ing. Vladimírem Kestřánkem, MBA, členem Správní rady, ředitelem 

      pro ekonomiku a provoz 

IČ   : 00830488 

DIČ: CZ00830488   

se sídlem  : Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice  

Bankovní spojení : KB, a. s., pobočka Litoměřice 

Číslo účtu   : 24734471/0100 

Místo provozování: Městská nemocnice v Litoměřicích  

Zástupce pro věcná jednání: 

jméno/funkce       : MUDr. Jiří Štverák, náměstek ředitele pro léčebnou péči 

telefon, fax.          : 416 723 702, 416 723 100 

jméno/funkce       : JUDr. Vladimír Petr, právník Městské nemocnice v Litoměřicích 

telefon/e-mail : 416 723 398/ v.petr@nemocnice-lt.cz  

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  

 

mailto:v.petr@nemocnice-lt.cz
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SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY  

na zabezpečení lékařské pohotovostní služby    
 

 

Článek I. 

Účel a předmět smlouvy 

 

1. Účelem smlouvy je zajistit službu obecného hospodářského významu poskytnutím zdravotní 

pohotovostní péče jako veřejné služby spočívající v poskytování lékařské pohotovostní služby 

(dále jen LPS) pro spádové území obce s rozšířenou působností: Litoměřicka a Lovosicka v období 

na rok 2015.  

2. Předmětem smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při zajištění závazku 

veřejné služby v podobě zabezpečení LPS.  

3. Poskytovatel se zavazuje v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou zabezpečit 

organizaci a provoz (poskytování zdravotní péče) ordinace LPS v oborech: všeobecný praktický 

lékař a praktický lékař pro děti a dorost v rozsahu stanoveném v článku II. této smlouvy.  

 

 

Článek II. 

Povinnosti poskytovatele 

 
Poskytovatel je povinen: 

1) Zabezpečit provoz (poskytování zdravotní péče) ordinace LPS v rozsahu:  

a) v pracovních dnech v délce alespoň 3 hodiny tak, aby provoz ordinace LPS pokryl časový 

úsek od 17:00 do 20:00 hod., 

b) ve dnech pracovního klidu v délce alespoň 9 hodin tak, aby provoz ordinace LPS pokryl 

časový úsek od 10:00 do 19:00 hod. 

2) Zabezpečit po ukončení provozu ordinace LPS prohlídku těla zemřelého a vyplnění příslušné části 

Listu o prohlídce zemřelého lékařem takto: 

a) ve dnech pondělí až čtvrtek v časovém období, které začíná koncem provozní doby příslušné 

ordinace LPS a končí v 06:00 hod. následujícího dne, 

b) ve dnech pátek a sobota v časovém období, které začíná koncem provozní doby příslušné 

ordinace LPS a končí začátkem provozu ordinace LPS následujícího dne, 

c) v neděli v časovém období, které začíná koncem provozní doby příslušné ordinace LPS 

a končí v 06:00 hod. následujícího dne, 

d) ve dnech pondělí až čtvrtek, pokud jsou to dny pracovního klidu a po nich následuje pracovní 

den, v časovém období, které začíná koncem provozní doby příslušné ordinace LPS a končí 

v 06:00 hod. následujícího dne, 

e) ve dnech pondělí až čtvrtek, pokud po nich následuje den pracovního klidu, v časovém 

období, které začíná koncem provozní doby příslušné ordinace a končí  začátkem provozu 

ordinace LPS následujícího dne, včetně zajištění dopravy lékaře na místo výkonu ohledání 

zemřelé osoby a zpět.  

3) K zajištění prohlídky těla zemřelého dle § 83 a násl. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 

službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších 

předpisů, poskytovatel provozuje telefonní číslo: +420 416 723 479, které bude dostupné v době 

provozu ordinace LPS dle odst. 1 a v době po ukončení provozu ordinace LPS dle odst. 2. Toto 

číslo oznámí objednatel na jednotné evropské číslo tísňového volání 112, kde se oznamuje úmrtí 

osoby v případě, kdy není znám poskytovatel nebo lékař uvedený v § 84 odst. 2 písm. a) zákona o 

zdravotních službách.  

4) Zabezpečit, aby účetnictví týkající se zajišťování LPS, bylo v souladu s obecně závaznými 

právními předpisy, zejména se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, a bylo vedeno odděleně. 
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5) Uvádět viditelně na všech písemnostech a při všech akcích souvisejících s realizací závazku 

veřejné služby dle této smlouvy, že aktivita nebo služba byla objednána Ústeckým krajem. 

6) Umožnit pověřeným pracovníkům objednatele provádět kontrolu věcného plnění, tj. čerpání 

vyrovnávací platby a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence, kontrolu 

přítomnosti zdravotnického personálu v ordinační době, apod. 

7) Informovat neprodleně, nejpozději však do 7 dnů od rozhodné skutečnosti, pracovníky objednatele 

o všech změnách, týkajících se identifikace poskytovatele nebo způsobu organizace a zabezpečení 

LPS. 

8) Předkládat pravidelný měsíční výkaz o zabezpečení provozu ordinace LPS – návštěvnost, výkaz 

o nákladech při zabezpečení provozu ordinace LPS a výkaz ohledání zemřelého, prostřednictvím 

formulářů, které jsou jako přílohy č. 2, č. 3 a č. 4 nedílnou součástí této smlouvy. 

9) Informovat objednatele o přijetí peněžních prostředků nebo darů poskytnutých poskytovateli 

třetími osobami v souvislosti se zabezpečením LPS. Přijaté peněžní prostředky nebo dary 

zohlednit při výpočtu vyrovnávací platby a při zpracovávání pravidelného měsíčního vyúčtování 

ve výkazu o nákladech při zabezpečení a provozu ordinace LPS.  

10) Respektovat přijaté závěry z kontroly provedené odborem kontroly nebo kontrolním orgánem 

objednatele, které mohou vést i k vyloučení poskytnutí a vrácení jakékoli nadměrné vyrovnávací 

platby.  

 
 

Článek III. 

Povinnosti objednatele 

 
Objednatel je povinen: 

1) Uhradit poskytovateli za zabezpečení provozu (poskytování zdravotní péče) ordinace LPS 

vyrovnávací platbu za celé smluvní období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. Ústecký kraj poskytl 

účelovou dotaci městu Litoměřice ve výši 1.405 000,- Kč (slovy: 

jedenmiliončtyřistapěttisíckorun). Plán nákladů a výnosů provozu ordinace LPS na uvedené 

období je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.  

2) Poskytnout poskytovateli za provedení jednoho každého ohledání zemřelé osoby v době 

po ukončení provozu ordinace LPS a vyplnění ohledacího listu, dle odst. 2 článku II. této smlouvy, 

odměnu ve výši 1200,- Kč. 

3) Informovat neprodleně, nejpozději však do 7 dnů od rozhodné skutečnosti, poskytovatele o všech 

změnách, týkajících se identifikace objednatele nebo způsobu organizace a zabezpečení LPS. 

 
 

Článek IV. 

Platební podmínky 

 
1) Vyrovnávací platba se vypočítá podle vzorce: VP = HV + PZ, kde VP znamená výši vyrovnávací 

platby, HV je hospodářský výsledek zjištěný jako rozdíl mezi náklady vynaloženými při 

poskytování služby LPS a příjmem ze služby LPS, PZ je přiměřeným ziskem, kterým je max. 10% 

z vynaložených nákladů. Vyrovnávací platba nesmí přesahovat meze toho, co je nezbytné 

k pokrytí všech nebo části nákladů k plnění závazku veřejné služby se zohledněním příslušných 

příjmů a přiměřeného zisku. 

2) Poskytovatel bere na vědomí, že vyrovnávací platbou podle předchozího bodu této smlouvy je 

myšlena vyrovnávací platba ve smyslu Rozhodnutí Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 

odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 

závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného 

hospodářského zájmu číslo 2012/21/EU, uveřejněné v úředním věstníku L 7/3 (dále jen 

„Rozhodnutí EU“). 

3) Vyrovnávací platba dle odst. 1) článku III. a odměna dle odst. 2) článku III. této smlouvy budou 

uhrazeny vždy měsíčně na základě souhrnné faktury vystavené a doručené poskytovatelem 

objednateli. 
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4) Faktura bude vystavena měsíčně v termínu do 15. dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém 

došlo k realizaci LPS. 

5) Přílohou faktury bude výkaz o zabezpečení provozu ordinace LPS, výkaz o nákladech 

na zabezpečení a provoz ordinace LPS a výkaz o ohledání zemřelého, dle odst. 8) článku II. této 

smlouvy.  

6) Přílohy faktury zašle poskytovatel také v elektronické podobě na adresu: 

hana.chrudimska@litomerice.cz.  

7) Faktury budou splatné do 15ti dnů od doručení objednateli a budou mít náležitosti daňového 

dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

8) V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona 

č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel 

oprávněn ji vrátit poskytovateli na doplnění nebo přepracování, aniž by byl v prodlení s její 

úhradou. Po doručení opravené či doplněné faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti. 

9) Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě 

peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena. 

10) Na uhrazenou vyrovnávací platbu se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 

ve znění pozdějších předpisů. Dále pak ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, kdy se za porušení rozpočtové kázně 

považuje každé neoprávněné použití peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu Ústeckého 

kraje v souvislosti s plněním závazků vyplývajících z této smlouvy, zejména v následujících 

případech:  

a) poskytovatel čerpal vyrovnávací platbu, přičemž nezajistil provoz ordinace LPS v rozsahu 

ordinačních hodin stanovených touto smlouvou,  

b) poskytovatel čerpal vyrovnávací platbu, přičemž nezajistil provoz ordinace LPS v odbornosti 

stanovené odst. 3 článku I.,  

c) při výpočtu vyrovnávací platby poskytovatel do příjmů nezahrnul veškeré platby získané 

od zdravotních pojišťoven za ošetřování pacientů v rámci LPS,  

d) při výpočtu vyrovnávací platby poskytovatel do příjmů nezahrnul jakékoliv ostatní finanční 

příjmy získané v souvislosti s provozem ordinace LPS,  

e) při výpočtu vyrovnávací platby poskytovatel zahrnul do nákladů položky, které nesouvisí 

s provozem ordinace LPS a jejich uplatnění do nákladů je v rozporu se zněním této smlouvy.  

11) V případě, že poskytovatel nezabezpečí provoz ordinace LPS v celém rozsahu dle odst. 1) článku 

II. této smlouvy, bude vyrovnávací platba uhrazena pouze za skutečnou dobu provozu LPS. 

Objednatel je dále oprávněn za každý den porušení povinností uvedených v odst. 1) článku II 

požadovat na poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové výše měsíční vyrovnávací 

platby za kalendářní měsíc, ve kterém poskytovatel nezabezpečil provoz ordinace LPS v celém 

rozsahu dle odst. 1) článku II. této smlouvy.  

12) V případě dodatečného kontrolního zjištění objednatele v tom, že poskytovatel nezabezpečil 

provoz ordinace LPS v celém rozsahu dle odst. 1) článku II. této smlouvy a přitom mu byla 

za dané období objednatelem uhrazena řádná faktura s příslušnou vyrovnávací platbou, může 

objednatel snížit vyrovnávací platbu v dalším vyúčtování a to ve výši odpovídající neoprávněně 

vyúčtované částce. Objednatel je dále oprávněn za každý den porušení povinností uvedených 

v odst. 1) článku II požadovat na poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové výše 

měsíční vyrovnávací platby za kalendářní měsíc, ve kterém poskytovatel nezabezpečil provoz 

ordinace LPS v celém rozsahu dle odst. 1) článku II. této smlouvy. Obdobně bude postupováno 

v případě, že poskytovatel uvedl nepravdivé údaje pro výpočet čistých nákladů, uvedené v příloze 

č. 1. 

13) Zdravotní výkony provedené v rámci provozu ordinace LPS (vč. ohledání zemřelé osoby) vykáže 

poskytovatel LPS příslušným zdravotním pojišťovnám. Takto získané příjmy od zdravotních 

pojišťoven a příjmy získané jako regulační poplatky od pacientů ošetřených v ordinacích LPS 

zaznamená v účetních výkazech jako příjmovou položku provozu LPS.  

14) Za uznatelné provozní náklady jsou považovány finanční prostředky vynaložené především 

na odměny zdravotnického personálu, na energie, nájemné v místě obvyklé, nezbytné materiální 
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vybavení a ostatní přímé náklady vzniklé v souvislosti se zabezpečením provozování ordinace 

LPS, případně pouze poměrná část těchto nákladů, pokud tyto náklady vznikly v důsledku 

společné realizace činností stanovených touto smlouvou a jiných činností, které poskytovatel také 

vykonává. Za neuznatelné náklady jsou považovány finanční prostředky vynaložené zejména na 

pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (nákup přístrojů, zařízení, software, 

hardware atd.). 

15) Poskytovatelem zpracovaný plán nákladů a výnosů provozu ordinace LPS na uvedené období, 

který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, lze měnit pouze formou písemného 

dodatku ke smlouvě a důvodem pro jeho přepracování mohou být především zásadní systémové 

změny ovlivňující organizaci a zabezpečení LPS (např. změna legislativních norem v předmětné 

oblasti, úprava plateb zdravotních pojišťoven za dotčený druh zdravotní péče aj.).   

16) Ostatní obecné podmínky provozování LPS, které nejsou specifikovány v této smlouvě, jsou 

upraveny ve Způsobu zajištění lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji od 1. 1. 2015 do 31. 

12. 2015, která je jako příloha č. 5 nedílnou součástí této smlouvy.  

 

 

 

 

 

Článek V. 

Zrušení smlouvy 
 

Smluvní strany mohou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 

správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním vysloví souhlas, smlouva 

zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, která návrh podala. Pokud strana smlouvy, 

které byl návrh doručen, s ním nevysloví souhlas, smlouva nezaniká. 

Pokud některá ze stran se zrušením veřejnoprávní smlouvy nesouhlasí, může o jejím zrušení, na žádost 

navrhující smluvní strany, rozhodnout správní orgán příslušný podle § 169 odst. 1 správního řádu. 
 

 

 

 

 

Článek VI. 

Závěrečná ustanovení 

 
1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. Tuto smlouvu lze měnit 

či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných a číslovaných dodatků. 

2) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem 1. 1. 2015. 

3) Smlouva zaniká se zánikem jedné ze smluvních stran.  

4) Poskytovatel souhlasí se zveřejněním svého jména, popř. obchodní firmy, identifikačního čísla, 

adresy a účelu poskytnutí vyrovnávací platby. 

5) Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní vyplývající 

příslušná ustanovení správního řádu, případně příslušná ustanovení občanského zákoníku 

s výjimkami uvedenými v § 170 správního řádu. 

6) Nedílnou součástí této smlouvy jsou:  

a) příloha č. 1 – „Plánované roční náklady a výnosy provozu ordinace LPS“  

b) příloha č. 2 – „Výkaz o zabezpečení a provozu ordinace LPS - návštěvnost“, 

c) příloha č. 3 – „Výkaz o nákladech při zabezpečení a provozu ordinace LPS“, 

d) příloha č. 4 – „Měsíční výkaz – ohledání zemřelých“.  

e) příloha č. 5 – „Způsob organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji 

od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015“. 
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7) Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 

2 vyhotovení a poskytovatel obdrží 1 vyhotovení. 

 

8) Město Litoměřice potvrzuje, že: 

o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem města Litoměřice usnesením č.   ze dne     

 

 

 Za objednatele: Za poskytovatele: 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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

               Mgr. Ladislav Chlupáč                                                  Ing. Radek Lončák, MBA  

                        Starosta                                                             Městská nemocnice v Litoměřicích 

 

 

    

 

           

             ........................................................ 
          MUDr. Leoš Vysoudil, MBA 

  

          

 

          

                   

              ..........................................................
          MUDr. Vladimír Kestřánek, MBA
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Příloha č. 1:  

 

Plánované roční náklady a výnosy provozu ordinace LPS 

odbornost ordinace LPS 
Všeobecný praktický lékař a Praktický lékař pro děti   

a dorost 

poskytovatel zdravotních služeb 
(název, sídlo) 

Městská nemocnice v Litoměřicích 

 

Nákladová/Výnosová položka 
Předpokládané čerpání vyrovnávací platby  

z rozpočtu objednatele na zajištění LPS  
v období od 1. 1. do 31. 12. 2015 (v Kč) 

1. Náklady celkem 5 005 000,-- 

1.1. Mzdové náklady 4 450 000,-- 

1.2. Provozní náklady  60 000,-- 

1.3. Platby za služby  40 000,-- 

2. Odměna poskytovateli  
(max. 10% z celkových nákladů) 455 000,-- 

3. Výnosy 2 600 000,-- 

3.1. Platby zdravotních pojišťoven 2 100 000,-- 

3. 2. ostatní výnosy (včetně 
regulačních 
poplatků) 500 000,-- 

Celková výše vyrovnávací platby 
z rozpočtu objednatele 

2 405 000,-- 

  

   

v    

dne    

   

   

   
 
 
 
 
 
 

……………………………………………… 

razítko a podpis statutárního zástupce poskytovatele 
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Příloha č. 2: 

  

Měsíční výkaz o zabezpečení a provozu ordinace LPS - návštěvnost 

Měsíc:   
Poskytovatel 
LPS:   

Ordinace LPS:   Adresa LPS: 
  

Ordinační doba LPS Počet hodin - 
celkem 

Počet ošetřených 
pacientů 

Počet ohledání 
zemřelých  

Den od do 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

16.           

17.           

18.           

19.           

20.           

21.           

22.           

23.           

24.           

25.           

26.           

27.           

28.           

29.           

30.           

31.           

CELKEM       

    
  

   Datum: 

    podpis 
Poznámky:    

Měsíc - vyplňujte pomocí číselného označení měsíců (např.: 1/20xx, 2/20xx, …)  

Poskytovatel LPS - vyplňujte název poskytovatele zdravotních služeb zajišťujícího provoz ordinací LPS 

Ordinace LPS - vyplňujte zkratky PED (děti a dorost), VPL (dospělá), SPOL (společná VPL+PED) 

Adresa – vyplňujte místo, ve kterém je provozována ordinace LPS  

Ordinační doba LPS (od-do) - zahájení a ukončení ordinační doby LPS   

Počet ošetřených pacientů - vyplňujte sumárně počet pacientů ošetřených v rámci ordinační doby 

Počet ohledání - vyplňuje počet všech ohledání zemřelých provedených v rámci systému LPS (!) 
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Příloha č. 3: 

 

Měsíční výkaz o nákladech při zabezpečení a provozu ordinace LPS 

Poskytovatel LPS: Ordinace LPS: 

Adresa ordinace LPS: Období: 

Mzdové náklady:   

Odměna personálu (zařazení viz Poznámky)   

Sociální + zdravotní poj.   

Odměna personálu - prohlídky těl zemřelých   

Ostatní    

Provozní náklady:   

Nájemné   

Plyn   

Elektřina   

Voda   

Topení   

Služby    

Mzdová a účetní agenda   

Poštovné a telefonní poplatky   

Svoz a likvidace odpadu   

Opravy a údržba   

Úklid a praní prádla   

Ostatní služby   

Administrativa (podklady pro zdravotní pojišťovny, fakturaci,…)   

Léky + zdrav. Materiál   

Kancelářské potřeby    

Kopírování a tiskopisy   

Čistící a hygienické prostředky   

Ostatní materiál (OOPP, …)   

NÁKLADY CELKEM (zařazení viz Poznámky):   

ZISK POSKYTOVATELE (max. 10% z nákladů, nezdaněný)   

Výnosy ZP (za LPS)   

Výnosy ZP (za prohlídky těl zemřelých)   

Výnosy - regulační poplatky   

Výnosy - dotace měst (obcí)   

Výnosy - ostatní (dary, přímé platby apod.)   

VÝNOSY CELKEM:   

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:   

VYROVNÁVACÍ PLATBA:   

Datum:  
  

Zpracoval/a:  

Poznámky:   

Náklady - v nákladových položkách zaznamenat hodnoty vztahující se k provozu ordinace LPS za 
uvedené období v rozsahu smluvních podmínek!    

Výpočet Hospodářského výsledku = Výnosy celkem – (Náklady celkem + Zisk provozovatele) 

Odměna personálu - službukonající personál tj. zaměstnanci, dohody o VPČ, o provedení práce atd. 

Poskytovatel - zdravotnické zařízení zajišťující provoz ordinací LPS  

Ordinace - PED (pro děti a dorost), VPL (pro dospělé), SPOL (společná ordinace VPL+PED)  

Období - měsíc a rok  
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Příloha č. 4: 

 

  Městská nemocnice v Litoměřicích 
      

   Měsíční výkaz   

Ohledání zemřelého   ………/2015   

      

Den 

iniciály 

zemřelého* rok narození čas ohledání zemřelého 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

16.           

17.           

18.           

19.           

20.           

21.           

22.           

23.           

24.           

25.           

26.           

27.           

28.           

29.           

30.           

31.           

            

      

      

Datum: ……………. 2015  ……………………………… 

         razítko,  podpis 

      

      

* příjmení, jméno     
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Příloha č. 5: 

Krajský úřad Ústeckého kraje 
Způsob organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby 

v Ústeckém kraji od 1. 1. 2015 
 
1. Ústecký kraj je podle ustanovení § 110 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 

a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), odpovědný 
za organizaci a zajištění lékařské pohotovostní služby, přičemž jde o výkon přenesené 
působnosti. Ve snaze zajistit tuto službu způsobem odpovídajícím místním potřebám 
Ústecký kraj a krajský úřad úzce spolupracují s dotčenými městy.  

2. Lékařskou pohotovostní službou se rozumí ambulantní péče poskytovaná pacientům 
v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění. 
O pohotovostní služby nejde v případě poskytnutí ambulantní péče v rámci pravidelné 
ordinační doby poskytovatele (příslušného registrujícího lékaře).  

3. Lékařská pohotovostní služba neslouží k řešení dříve vzniklých onemocnění či zhoršení 
zdravotního stavu, při kterých občan nevyhledal včasnou lékařskou péči. 

4. Provozování ordinací lékařské pohotovostní služby bude zajištěno na základě 
uzavřeného smluvního vztahu o zajištění poskytování služby obecného hospodářského 
zájmu mezi krajem-krajským úřadem nebo městem a poskytovatelem zdravotních 
služeb, pověřeným provozováním ordinace lékařské pohotovostní služby.  

5. Na území Ústeckého kraje jsou určena tato spádová území ordinací lékařské 
pohotovostní služby:  

a. Děčín (pro spádovou oblast Děčínska; ordinace v oborech: všeobecný praktický 
lékař a praktický lékař pro děti a dorost),  

b. Rumburk (pro spádovou oblast Rumburska; ordinace v oboru všeobecný praktický 
lékař se zabezpečením péče pro děti a dorost),  

c. Varnsdorf (pro spádovou oblast Varnsdorfska; ordinace v oboru všeobecný 
praktický lékař se zabezpečením péče pro děti a dorost),  

d. Ústí nad Labem (pro spádovou oblast Ústecka; ordinace v oborech: všeobecný 
praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),  

e. Litoměřice (pro spádovou oblast Litoměřicka a Lovosicka; ordinace v oborech: 
všeobecný praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),  

f. Roudnice nad Labem (pro spádovou oblast Roudnicka; ordinace v oboru všeobecný 
praktický lékař se zabezpečením péče pro děti a dorost),  

g. Teplice (pro spádovou oblast Teplicka; ordinace v oborech: všeobecný praktický 
lékař a praktický lékař pro děti a dorost), 

h. Bílina (pro spádovou oblast Bílinska; ordinace v oboru všeobecný praktický lékař se 
zabezpečením péče pro děti a dorost),  

i. Most (pro spádovou oblast Mostecka; ordinace v oborech: všeobecný praktický 
lékař a praktický lékař pro děti a dorost),  
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j. Litvínov (pro spádovou oblast Litvínovska; ordinace v oboru všeobecný praktický 
lékař se zabezpečením péče pro děti a dorost),  

k. Louny (pro spádovou oblast Lounska; ordinace v oborech: všeobecný praktický 
lékař a praktický lékař pro děti a dorost);  

l. Žatec (pro spádovou oblast Žatecka a Podbořanska; ordinace v oborech: všeobecný 
praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),  

m. Chomutov (pro spádovou oblast Chomutovska; ordinace v oborech: všeobecný 
praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),  

n. Kadaň (pro spádovou oblast Kadaňska; ordinace v oboru všeobecný praktický lékař 
se zabezpečením péče pro děti a dorost).  

6. Každá ordinace lékařské pohotovostní služby v oboru všeobecného praktického lékaře 
a praktického lékaře pro děti a dorost, resp. v ní sloužící lékař, zajišťuje prohlídky těl 
zemřelých mimo zdravotnická zařízení a to i po skončení ordinační doby ordinace 
lékařské pohotovostní služby, vždy do 6:00 hod. následujícího dne ve všedních dnech, 
resp. do začátku ordinační doby ordinace lékařské pohotovostní služby následujícího 
dne ve dnech pracovního klidu (poskytovatel zdravotních služeb provozující ordinaci 
lékařské pohotovostní služby zajistí službukonajícímu lékaři dopravu na místo prohlídky 
a zpět). 

7. Financování provozování ordinace lékařské pohotovostní služby je zajištěno:  

a. Prostřednictvím zdravotního pojištění dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (veškeré zdravotní výkony 
provedené v rámci ordinace lékařské pohotovostní služby a při prohlídkách těl 
zemřelých mimo zdravotnická zařízení, vykáže poskytovatel zdravotních služeb 
provozující ordinaci lékařské pohotovostní služby příslušným zdravotním 
pojišťovnám (příjmová resp. výnosová položka), 

b. Prostřednictvím dotace Ústeckého kraje městu (obci) na zabezpečení lékařské 
pohotovostní služby v příslušné spádové oblasti,  

c. Prostřednictvím rozpočtu Ústeckého kraje ve formě úhrady vyrovnávací platby 
za zajištění závazku veřejné služby,  

d. Prostřednictvím smluvního vztahu uzavřeného mezi obcí a poskytovatelem 
zdravotních služeb, jehož předmětem bude závazek veřejné služby na zajištění 
činností spojených s organizací a poskytováním zdravotní péče v rámci lékařské 
pohotovostní služby v příslušné spádové oblasti, 

e. Prostřednictvím finančního příspěvku města, tam kde byla mezi krajem a městem 
uzavřena smlouva o zajištění financování lékařské pohotovostní služby,  

f. Prostřednictvím poskytování peněžních dotací, darů apod. provozovateli ordinace 
lékařské pohotovostní služby jakýmkoli dalším subjektem.  

8. Krajský úřad Ústeckého kraje na základě § 45 odst. 2 písm. l) zákona č. 372/2011 Sb., 
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních 
službách), v platném znění, požádal poskytovatele zdravotních služeb (a jejich lékaře) 
příslušné odbornosti k účasti na zajištění lékařské pohotovostní služby v dané spádové 
oblasti. 

9. Přehled ordinací lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje a smluvně 
zajišťované ordinační doby (včetně kontaktních údajů) je uveden v příloze. 
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V Ústí nad Labem dne 15. 12. 2014 
 
Zpracoval: 
Ing. Petr Severa v. r. 
vedoucí odboru zdravotnictví 
 
Schválil: 
Ing. Milan Zemaník v. r. 
ředitel krajského úřadu 
 
Kontaktní údaje: 
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor zdravotnictví  
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem  
Kontaktní osoba: Adam Souček, tel.: 475 657 403, e mail: soucek.a@kr-ustecky.cz 
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Příloha: 

Přehled ordinací lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje včetně zajišťované 

ordinační doby a kontaktních údajů  
 stanoviště Děčín 

- provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o. z.,  

- adresa ordinací: U Nemocnice 605/1, 405 99 Děčín II, areál nemocnice  

- ordinace LPS pro dospělé (tel. 412 510 666) 

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod. 

- ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 412 510 555) 

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod. 

 

 stanoviště Rumburk 

- provozovatel: MUDr. Josef Kořínek,  

- adresa ordinace: Lesní 26, 408 01 Rumburk, areál Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. 

- ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 412 332 535)  

o Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.  

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod. 

 

 stanoviště Varnsdorf 

- provozovatel: Nemocnice Varnsdorf, p. o.  

- adresa ordinace: Karlova 2280, 407 47 Varnsdorf, areál nemocnice  

- ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 412 372 445) 

o Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod. 

 

 stanoviště Chomutov 

- provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o. z.  

- adresa ordinací: Kochova 1185, 430 12 Chomutov, areál nemocnice  

- ordinace LPS pro dospělé (tel. 474 447 313) 

o Po až Pá od 18:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod. 

- ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 474 447 267) 

o Po až Pá od 18:00 do 20:00 hod.  

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod. 

 

 stanoviště Kadaň 

- provozovatel: Nemocnice Kadaň, s.r.o.  

- adresa ordinace: Golovinova 1559, 432 01 Kadaň, areál nemocnice  

- ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 474 944 341, 474 333 900) 

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod. 
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 stanoviště Litoměřice 

- provozovatel: Městská nemocnice v Litoměřicích  

- adresa ordinací: Žitenická 2084, 412 41 Litoměřice, areál nemocnice  

- ordinace LPS pro dospělé (tel. 416 723 748, 416 723 749) 

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod. 

- ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 416 723 125) 

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod. 

 

 stanoviště Roudnice nad Labem 

- provozovatel: Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice nad Labem, s.r.o.  

- adresa ordinace: Alej 17. Listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem, areál nemocnice 

- ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 416 858 111-2) 

o Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.  

o So, Ne, Sv. od 8:00 do 17:30 hod. (polední přestávka od 12:00 do 12:30 hod.) 

 

 stanoviště Žatec 

- provozovatel: Nemocnice Žatec; o.p.s.  

- adresa ordinací: Husova 2796, 438 01 Žatec, areál polikliniky  

- ordinace LPS pro dospělé (tel. 414 110 164, 414 110 111) 

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod. 

- ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 414 110 740, 414 110 111)  

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod. 

 

 stanoviště Louny 

- provozovatel: 1. Lounská Lékařská s.r.o.  

- adresa ordinací: Pod Nemocnicí 2503, 440 37 Louny, areál Polikliniky Louny  

- ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 415 620 115), 

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod. 

- ordinace LPS pro dospělé (tel. 415 620 215) 

o Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod. 

 

 stanoviště Most 

- provozovatelé: Ing. Emilia Rokytová (odbornost všeobecný praktický lékař) a MUDr. Jiří Biolek 

(odbornost praktický lékař pro děti a dorost) 

- adresa ordinací: J. E. Purkyně 270/5, 434 64 Most, areál Nemocnice Most  

- ordinace LPS pro dospělé (tel. 478 031 111) 

o Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod. 

- ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 476 172 537) 
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o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod. 

 

 stanoviště Litvínov 

- provozovatel: Ing. Emilia Rokytová  

- adresa ordinace: U Bílého sloupu č. p. 2088, 436 01 Litvínov, budova Pensionu - domova 

pro seniory)  

- ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 476 701 348) 

o Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 11:00 do 18:00 hod. 

 

 stanoviště Teplice 

- provozovatel MUDr. Hana Pácaltová  

- adresa ordinací: U Nemocnice 3065 (vchod vedle Polikliniky), 415 01 Teplice  

- ordinace LPS pro dospělé (tel. 417 519 721) 

o Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod. 

- ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 417 519 722) 

o Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod. 

 

 stanoviště Bílina 

- provozovatel: Hornická nemocnice s poliklinikou, spol. s r.o.  

- adresa ordinace: Pražská 206/95, 418 01 Bílina, areál nemocnice  

- ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 417 823 745, 417 777 121) 

o Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod. 

 

 stanoviště Ústí nad Labem 

- provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.  

- adresa ordinací: ul. Sociální péče 12a, 401 13 Ústí nad Labem, areál nemocnice  

- ordinace LPS pro dospělé (budova A – oddělení EMERGENCY, tel. 475 210 333)  

o Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod. 

- ordinace APP pro děti a dorost (budova Dětské kliniky, tel. 472 778 335)  

o Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod. 

o So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.  



M ě s t o   L i t o m ě ř i c e 
 

 

N Á V R H   D O   ZM 
 

 

pro jednání ZM, dne:  25.6.2015 
předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta 
zpracoval: KSaT, právní úsek – Bc. Martina Skoková  
  
Návrh:  volba soudního přísedícího Okresního soudu v Litoměřicích 
 
Odůvodnění :      
V souladu s § 60 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedící navrhuje a volí 
zastupitelstvo obce v obvodu příslušného okresního soudu z řad občanů ČR, kteří jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu v obvodu zastupitelstva obce nebo zde pracují. Přísedícím 
může být občan, který je způsobilý k právním úkonům, bezúhonný (nebyl pravomocně 
odsouzen za trestný čin) a dosáhl věku 30 let. Občané narození před r. 1971 doloží, že pro 
období od 25. 2. 1948 do 17. 11. 1989 splňují podmínky dle zákona č. 451/1991 Sb., kterým 
se stanoví některé další předpoklady pro výkon funkcí ve státních orgánech.  
Na KSaT, právní úsek se obrátila ředitelka správy Okresního soudu v Litoměřicích s žádostí 
pana B.Š., XXXXX o zvolení do funkce soudního přísedícího. Paní ředitelka uvedla, že 
v současné době je mezi soudními přísedícími okresního soudu pouze jeden jeho 
zaměstnanec, což není postačující vzhledem k tomu, že přibývá případů, kdy se přísedící na 
poslední chvíli omluví z jednání a je třeba ho neprodleně nahradit. V takovém případě 
doplňuje soud přísedícího z řad svých zaměstnanců. 
Předseda soudu vyslovil s osobou žadatele souhlas, žadatel doložil výpis z rejstříku trestů, 
lustrační osvědčení a čestné prohlášení o splnění dalších předpokladů pro výkon funkce 
přísedícího vzhledem k věku (nar. po r. 1971) není třeba. Dále bylo prověřeno, že žadatel 
nebyl řešen pro přestupky proti občanskému soužití ani majetku v působnosti MěÚ 
Litoměřice. 
 
Dopad do rozpočtu města: 
c) nemá dopad do rozpočtu města. 
 
Návrh na usnesení:  
ZM  navrhuje za přísedícího Okresního soudu v Litoměřicích a do této funkce volí na dobu  
4 let B.Š., nar. XXXXX, bytem XXXXX, Litoměřice. 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



M ě s t o    L i t o m ě ř i c e 
 

 
N Á V R H   D O   ZM 

 

 
pro jednání ZM, dne:  25.6.2015 
žadatel: XXXXX XXXXX 
předkládá: Mgr. Karel Krejza, místostarosta 
vypracoval: Bc. Martina Skoková, KSaT, právní úsek   
  
Návrh: schválení dohody o splátkách dluhu 

                        
Odůvodnění:   
Jedná se o byt č. 4 o velikosti 1+1 v domě č.p. XXXXX v XXXXX ulici v Litoměřicích. Nájemní 
smlouva byla uzavírána s manželkou žadatele, která byla XXXXX a z tohoto důvodu byl byt 
upraven jako bezbariérový. Paní XXXXX dne XXXXX XXXXX. Rodina se dlouhodobě potýká 
s finančními problémy, nájemné nebylo řádně hrazeno, a proto byla smlouva uzavírána vždy 
na dobu určitou. Pan XXXXX požádal RM o uzavření nové nájemní smlouvy a dluhy na 
nájemném by rád uhradil ve splátkách. 
Za období od února 2013 do dubna 2015 činí dlužné nájemné částku 90.156,-Kč.  
Žadatel žádá o povolení splátek ve výši 2.505,-Kč měsíčně, počínaje červnem 2015 
(splatnost 36 měsíců).  
Žadatel pobírá XXXXX ve výši XXXXX. Neuvádí, další příjmy jako XXXXX 
a jiné dávky. Žadatel pečuje XXXXX. Žadatel dluží poplatky za komunální odpad. 
      
Návrh na usnesení:   
ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu s XXXXX XXXXX, bytem XXXXX, 
Litoměřice, na částku 90.156,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 2.505,-Kč měsíčně pod 
ztrátou výhody splátek počínaje měsícem červen 2015, se splatností k poslednímu dni 
každého měsíce.   
  
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dohoda o splátkách splatného  dluhu  
     
 
Město Litoměřice 
Sídlo: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, IČ: 00263958 
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou 
(dále  jen „věřitel“) 
 
a 
 
Pan  
XXXXX XXXXX 
XXXXX, 412 01 Litoměřice 
(dále jen „dlužník“) 
 

uzavírají tuto dohodu 
 

Čl. 1 
Dlužník je na základě nájemní smlouvy uzavřené s věřitelem nájemcem bytu č. 4,  
na adrese XXXXX, Litoměřice. Dlužník na nájemném a službách spojených s užíváním bytu dluží 
věřiteli za měsíc únor 2013 částku 154,-Kč, za měsíce březen, duben, červen, červenec, srpen, září, 
říjen, listopad a prosinec 2013 a únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září a prosinec 
2014 a leden a únor 2015 částku 4.091,-Kč měsíčně. Celkem dluží částku 81.974,-Kč. Dlužník tuto 
pohledávku uznává co do důvodu a výše. 
 
Dle § 3028 odst. 1 a 2 občanského zákoníku 89/2012 Sb. se na prokázaný skutkový stav aplikují 
právní předpisy účinné v době vzniku a porušení závazku a v souladu s ust. § 3074 občanského 
zákoníku se práva a povinnosti z nájemních vztahů vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona (před 1.1.2014) posuzují podle dosavadních právních předpisů. 
 
Na dluhy za období únor až prosinec 2013 se aplikují ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. a jeho 
prováděcích předpisů. Dlužník je tedy povinen, protože neuhradil nájemné a zálohy na služby do 5 
dnů od splatnosti, zaplatit poplatek z prodlení stanovený podle nařízení vlády č. 142/1994 Sb. ve výši 
2,5 promile denně z neuhrazené částky, nejméně však 25,-Kč za každý i započatý měsíc prodlení.  
 
Pro dlužné nájemné za období od 1.1.2014 se použije ustanovení § 1970 zákona č. 89/2012 Sb.  
a nařízení vlády č. 351/2013 Sb., které stanoví, že výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo 
sazby stanovené ČNB pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm 
procentních bodů. Dlužné úhrady za služby poskytované s užíváním bytu se řídí ust. § 13 odst. 2 
zákona č. 67/2013 Sb., které stanoví, že dostane-li se nájemce do prodlení, které přesahuje 5 dnů ode 
dne splatnosti, je povinen zaplatit pronajímateli poplatek z prodlení. Výše poplatku z prodlení činí za 
každý den prodlení 1 promile dlužné částky, nejméně však 10 Kč za každý, i započatý měsíc prodlení. 
 
Celková výše poplatků a úroků z prodlení ke dni 9.3.2015 činí 62.937,-Kč. Tuto pohledávku uznává 
dlužník co do důvodu a výše. 
 
Na základě pravomocného platebního rozkazu vydaného Okresním soudem v Litoměřicích pod č.j. 
XXXXX je dlužník povinen zaplatit věřiteli na nákladech řízení částku 2.354,-Kč.  
 

Čl. 2 
Pohledávka ve výši 84.328,-Kč s příslušenstvím uvedená v Čl. 1 této dohody bude uhrazována 
dlužníkem jako jeho splatný dluh v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 2.350,-Kč pod ztrátou 
výhody splátek (jestliže dlužník nesplní některou z měsíčních splátek, stává se splatnou celá zbývající 
část dluhu), počínaje měsícem duben 2015, až do úplného zaplacení.   
 
Jednotlivé splátky budou hrazeny na účet věřitele č.  943410460257/0100 vedeného u KB,a.s.  pod 
VS: 9130002485 nebo v hotovosti na pokladně MěÚ v Pekařské ulici v Litoměřicích nejpozději 
k poslednímu dni příslušného měsíce. 
 
Tato dohoda byla schválena na zasedání Zastupitelstva města dne 25.6.2015. 



 
Čl. 3 

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

Čl. 4 
Účastníci této dohody prohlašují, že si obsah této dohody před podpisem přečetli, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni 
za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.  
 
Tato dohoda je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž po jednom obdrží dlužník a po dvou věřitel této 
dohody. 
 
V Litoměřicích dne ...2015 
 
 
 
 
 
       Město Litoměřice          
zastoupené místostarostou      XXXXX XXXXX 
    Mgr. Karlem Krejzou 



M ě s t o    L i t o m ě ř i c e 
 

 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 

 
pro jednání ZM, dne:  25.6.2015 
žadatel: Ing. P.L.  
předkládá: Mgr. Karel Krejza, místostarosta 
vypracoval: KSaT, právní úsek – Bc. Martina Skoková   
  
Návrh: prominutí poplatku z prodlení 
 
Odůvodnění:   
Žadatel dlužil na nájemném, zálohách na služby poskytovaných s užíváním bytu č. 1 v domě 
č.p. XXXXX v ulici XXXXX v Litoměřicích a příslušenství dřívějších dluhů, a to za období od 
dubna 2010 do prosince 2011, částku 48.370,-Kč, kterou uhradil formou splátek dne 
4.3.2014. Poplatek z prodlení činí k tomuto dni 46.388,-Kč.  
Dluh převýšil částku 30.000,-Kč, byl vymáhán soudní cestou a za poslední rok žadateli 
nebyly dluhy prominuty. Podle přijatých zásad ZM má žadatel nárok na prominutí poplatků 
z prodlení do výše 40%. 
Žadatel uvádí, že je XXXXX. Z tohoto důvodu není schopen dlužnou částku uhradit 
najednou, prominutí poplatku z prodlení (alespoň částečné) by mu velmi pomohlo řešit 
nepříznivou finanční situaci.   
OSNMM a KSaT, právní úsek uvádějí, že žadatel vždy své pohledávky vůči Městu uznával, 
aktivně přistupoval k jejich úhradě, vzorně dodržoval splátkové kalendáře, skutečně 
nevynechal jedinou splátku, a to ani v době kdy neměl práci, což je bohužel mezi dlužníky 
velkou výjimkou, a proto se zasazují za vyšší prominutí poplatku z prodlení, než stanoví 
zásady ZM.   
Žadatel nemá žádnou další neuhrazenou pohledávku vůči městu. 
 
Dopad do rozpočtu města: 

 
c) nemá dopad do rozpočtu města. 
 
Návrh na usnesení:   
ZM schvaluje prominutí poplatku z prodlení v celé výši, tedy 46.388,-Kč, pro Ing. P.L., bytem 
XXXXX, 412 01 Litoměřice. 
nebo 
ZM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z částky 46.388,-Kč ve výši 40%, (tedy 18.555,-
Kč), pro Ing. P.L., bytem XXXXX, 412 01 Litoměřice. 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM 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 
 
Ing. P.L. 
XXXXX, 412 01 Litoměřice 
(dále jen „dlužník“) 
 

uzavírají tuto dohodu 
 

Čl. 1 
Dlužník na nájemném, zálohách na služby poskytovaných s užíváním bytu č. 1 na adrese XXXXX, 
Litoměřice a příslušenství dřívějších dluhů, dlužil věřiteli částku 48.370,-Kč, a to za období od dubna 
2010 do prosince 2011. Dluh byl dlužníkem uhrazen formou splátek dne 4.3.2014. 
 

Čl.2 
V souladu s ust. § 3074 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, se práva  
a povinnosti vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (před 1.1.2014) posuzují podle 
dosavadních právních předpisů.  
Dlužník bere na vědomí, že podle § 697 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, účinného 
v době vzniku a porušení závazku, je povinen zaplatit poplatky z prodlení za pozdní úhrady 
nájemného a záloh na služby, stanovené nařízením vlády č.142/1994 Sb., ve výši 2,5 promile z dlužné 
částky za každý den prodlení, nejméně však 25,-Kč za každý i započatý měsíc prodlení.  
 
Ke dni úplného uhrazení dluhu, uvedeném v čl.1 této dohody činí poplatek z prodlení 46.388,-Kč.  
 

Čl. 3 
Věřitel promíjí dlužníkovi uhrazení poplatku z prodlení v celé výši/ve výši 40% z dlužné částky, tedy 
46.388,-Kč/18.555,-Kč.  
Prominutí poplatku z prodlení schválilo Zastupitelstvo města Litoměřice na svém zasedání dne 
25.6.2015. 
 
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 ...2015 
 
 
 
 
         Město Litoměřice                                                                               Ing. P.L.  
 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   ZM 
 

 
pro jednání ZM, dne:  25.6.2015 
žadatelky: H.S., H.G.  
předkládá: Mgr. Karel Krejza - místostarosta  
zpracoval: KSaT, právní úsek – Bc. Martina Skoková   
  
Návrh: prominutí smluvní pokuty 
 
Odůvodnění:   
Žadatelky se na základě kupní smlouvy ze dne 30.6.2006 uzavřené s Městem, jako 
prodávajícím, staly spoluvlastníky bytu č. XXXXX v domě č.p. XXXXX v ulici XXXXX 
v Litoměřicích a souvisejících podílů na společných částech domu a na pozemku parc.č. 
XXXXX v k.ú. Pokratice. Nedoplatek kupní ceny ve výši 180.971,-Kč se zavázaly uhradit  
ze stavebního spoření nejpozději do 30.6.2012. Pro případ prodlení s úhradou byla sjednána 
smluvní pokuta ve výši 0,1% z nedoplatku kupní ceny za každý den prodlení. 
Naspořeno bylo pouze 153.620,30 Kč a nebyla podána včas výpověď ze stavebního spoření; 
naspořená částka byla na účet Města uhrazena dne 22.4.2013. Zbývající část kupní ceny ve 
výši 27.350,70 Kč hradily ve splátkách a poslední splátku zaplatily dne 7.7.2014. K tomuto 
dni smluvní pokuta činí 62.982,90 Kč. Nedoplatek kupní ceny byl vymáhán soudní cestou, 
náklady soudního řízení žadatelky uhradily. 
Žadatelky žádají o prominutí smluvní pokuty v celé výši. Zastupitelstvem města Litoměřice 
schválené „Zásady pro promíjení poplatků z prodlení“ se na smluvní pokuty primárně 
nevztahují, ale při jejich aplikaci by žadatelkám mohla být prominuta částka do výše 40% 
smluvní pokuty, tedy 25.193,- Kč. 
Žadatelky nemají žádné další neuhrazené pohledávky vůči městu. 
 
Dopad do rozpočtu města: 

 
c) nemá dopad do rozpočtu města. 
 
Návrh na usnesení:   
ZM schvaluje prominutí smluvní pokuty v celé výši 62.982,90 Kč, pro H.S. a H.G., obě bytem 
XXXXX, Litoměřice. 
nebo 
ZM schvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 40%, tedy 25.193,- Kč, pro H.S. a H.G., obě 
bytem XXXXX, Litoměřice. 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM 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 
 
H.S. a H.G. 
obě bytem XXXXX, 412 01 Litoměřice 
(dále jen „dlužník“) 
 

uzavírají tuto dohodu 
 

Čl. 1 
Dlužník na nedoplatku kupní ceny za koupi bytu č. XXXXX v domě č.p. XXXXX v ulici XXXXX 
v Litoměřicích a souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku 
parc.č. XXXXX v k.ú. Pokratice dlužil věřiteli částku 180.971,-Kč splatnou dne 30.6.2012. Dlužník 
uhradil dlužnou částku v několika splátkách, poslední splátku zaplatil dne 7.7.2014.  
 

Čl. 2 
Dlužník je v souladu s čl.VI. kupní smlouvy ze dne 30.6.2006 povinen v případě prodlení s uhrazením 
kupní ceny zaplatit smluvní pokutu ve smyslu § 544 obč.zák. ve výši 0,1% ze zůstatkové výše 
nezaplacené kupní ceny za každý započatý den prodlení. Ke dni úplného uhrazení kupní ceny činí 
smluvní pokuta 62.982,90 Kč. Tuto pohledávku uznává dlužník co do důvodu a výše. 
 

Čl. 3 
Věřitel promíjí dlužníkovi uhrazení smluvní pokuty v celé výši/ve výši 40%, tedy částku 62.982,90 
Kč/25.193,-Kč. Prominutí schválilo Zastupitelstvo města Litoměřice na svém zasedání dne 25.6.2015. 
 
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 …2015 
 
 
 
 
         Město Litoměřice                                                                              H.S.  
 zastoupené místostarostou 
     Mgr. Karlem Krejzou                                                                             H.G. 
 
 
 
 
 
 



M ě s t o    L i t o m ě ř i c e 
 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 

pro jednání ZM, dne: 25.6.2015 
žadatel: J.Ch.  
předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta 
vypracoval: KSaT, právní úsek – Bc. Martina Skoková   
  
Návrh: revokace usnesení č. 89/5/2015 ze dne 9.4.2015 - prominutí poplatku a úroku  
            z prodlení 
 
Odůvodnění:   
Žadatel dlužil na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. 2 v domě č.p. XXXXX 
v XXXXX ulici v Litoměřicích za období od srpna 2004 do ledna 2006 částku 20.542,-Kč. 
Dluh byl vymáhán soudní cestou, právním zastoupením Města Litoměřice byla pověřena 
advokátní kancelář JUDr. Šumerové. Dne 2.1.2012 nabyl právní moci rozsudek Krajského 
soudu v Ústí nad Labem, kterým byl potvrzen rozsudek okresního soudu. Tímto již 
konečným rozhodnutím bylo cca po 6 letech soudních řízení žadateli uloženo zaplatit Městu 
Litoměřice žalovanou částku 20.542,-Kč s příslušenstvím a náklady řízení ve výši 52.588,-Kč 
a náklady odvolacího řízení ve výši 14.198,-Kč. S žadatelem byla dne 20.4.2012 uzavřena 
dohoda o splátkách. Formou splátek uhradil dne 17.12.2012 jistinu a dne 31.12.2014 
náklady řízení. Poplatek a úrok z prodlení činí ke dni 17.12.2012 částku 92.120,-Kč.  
Žadatel požádal o prominutí poplatku a úroku z prodlení v celé výši; ZM svým usnesením  
č. 89/5/2015 ze dne 9.4.2015 v souladu se Zásadami prominulo žadateli 40% z dlužné 
částky (36.848,-Kč). Žadatel dohodu o prominutí neuzavřel.  
Žadatel nyní žádá o revokaci usnesení ZM a znovu požaduje prominutí poplatku a úroku 
z prodlení v celé výši. Odůvodnění žádosti je uvedeno v příloze č. 1 tohoto návrhu.    
OSNMM a KSaT, právní úsek již dříve uvedli, že poplatek z prodlení narostl do této výše 
kvůli délce soudního řízení, neboť žadatel podával opětovně odvolání a trval na svém 
stanovisku, přestože předtím vedl s Městem další spory o dlužné nájemné, ve kterých bylo 
vždy rozhodnuto v jeho neprospěch (rozsudky a vyjádření advokátní kanceláře jsou 
v přílohách č. 2 a č. 3). V odůvodnění žádosti o revokaci neuvádí žadatel nové skutečnosti; 
zda se jeho tvrzení o pochybení zaměstnanců ÚSBH zakládají na pravdě již není možné 
prověřit (již nejsou zaměstnanci). V exekuci je po žadateli vymáhána částka 45.926,-Kč 
s příslušenstvím, dosud bylo vymoženo něco přes polovinu. Další neuhrazené pohledávky 
vůči Městu žadatel nemá.    
  
Dopad do rozpočtu města: 

 
c) nemá dopad do rozpočtu města. 
  
Návrh na usnesení:   
ZM revokuje své usnesení č. 89/5/2015 ze dne 9.4.2015 a schvaluje prominutí poplatku  
a úroku z prodlení v celé výši 92.120,-Kč, pro J.Ch., bytem XXXXX. 
 
nebo 
 
ZM potvrzuje své usnesení č. 89/5/2015 ze dne 9.4.2015. 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        

 



Dohoda o prominutí dluhu (pohledávky) 
 
 
Město Litoměřice 
Sídlo: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice 
IČ: 00263958 
zastoupené Mgr. Karlem Krejzou 
(dále jen „věřitel“) 
a 
J.Ch. 
XXXXX 
(dále jen „dlužník“) 
 

uzavírají tuto dohodu 
 

Čl. 1 
Dlužník na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. 2 v domě č.p. XXXXX v XXXXX ulici v 
Litoměřicích dlužil za období od srpna 2004 do ledna 2006 částku v celkové výši 20.542,-Kč. Dluh byl 
dlužníkem uhrazen v plné výši dne 17.12.2012. 
 

Čl.2 
V souladu s ust. § 3074 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, se práva  
a povinnosti vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (před 1.1.2014) posuzují podle 
dosavadních právních předpisů.  
Podle § 697 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (OZ), účinného v době vzniku a porušení 
závazku, je dlužník povinen zaplatit poplatky z prodlení za pozdní úhrady nájemného a záloh  
na služby stanovené nařízením vlády č.142/1994 Sb., ve výši 2,5 promile z dlužné částky za každý 
den prodlení, nejméně však 25,-Kč za každý i započatý měsíc prodlení.  
 
Podle § 712 OZ je dlužník od nařízení výkonu rozhodnutí vyklizením bytu povinen při nedodržení lhůty 
splatnosti zaplatit věřiteli úrok z prodlení podle § 517 odst. 2 OZ ve výši repo sazby stanovené ČNB 
pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo 
k prodlení, zvýšené o sedm procentních bodů. 
 
Ke dni úplného uhrazení dluhu uvedeného v čl.1 této dohody činí poplatek a úrok z prodlení celkem 
částku 92.120,-Kč.  
 

Čl. 3 
Věřitel promíjí dlužníkovi uhrazení poplatku a úroku z prodlení v celé výši, tedy 92.120,-Kč. Prominutí 
schválilo Zastupitelstvo města Litoměřice na svém zasedání dne 25.6.2015. 
 
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. 
 
Litoměřice ..2015 
 
 
 
         Město Litoměřice                                                                              J.Ch.  
 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: 25.6.2015 
předkládá: Ing. Pavel Grund, místostarosta 
 
Návrh doručit nejpozději 7 dní před jednáním ZM na sekretariát starosty a tajemníka v listinné a elektronické 
podobě. Má-li návrh souvislost s činností jiného odboru MěÚ, je nutno uvést jeho vyjádření. Má-li návrh zásadní 
dopad na hospodaření města, je nutno vyžádat stanovisko Útvaru kontroly a interního auditu. Návrh je třeba 
předkládat ve 2 vyhotoveních (1x k zápisu jednání ZM, 1x navrhovateli). V případě, že návrh bude po schválení 
realizovat jiný odbor než předkládající, musí být ZM předložen ve 4 vyhotoveních (1x k zápisu jednání ZM, 
1x navrhovateli, 1x odboru, který jej bude provádět a 1x odboru ekonomickému). 
 
 
Návrh: 
a) Žádost o splátkový kalendář nedočerpané dotace ve výši 31.800,-Kč pro organizace KLIKA 1, 
č.p. 19, 412 01 Kamýk, IČO: 265 501 13, 

b) Žádost o prominutí smluvní pokuty pro organizaci Klika 1 č.p. 19, 41201 Kamýk, IČO: 265 501 
13 ve výši 17.490,-Kč. 
 
 
Odůvodnění: 
 Město Litoměřice uzavřelo v roce 2014 s organizací Klika 1 č.p. 19, 412 01 Kamýk, IČO: 265 501 
13, zapsaný spolek, smlouvu o dotaci. Dotace byla určena na projekt: ,,Počítačové kurzy pro seniory“ 
v celkové výši 300.000,-Kč. Dotace byla účelově vázaná na mzdové náklady ve výši 219.000,- Kč a na 
provozní náklady ve výši 81.000,-Kč. Dne 5. května 2015 byla provedena veřejnosprávní kontrola u výše 
uvedeného subjektu. Kontrolou bylo zjištěno, že organizace nedodržela účelovost finančních prostředků a 
provozní příspěvek použila na mzdové náklady. O změnu účelu nepožádala, a tímto se tedy dopustila 
porušení rozpočtové kázně a nedodržení smluvních podmínek ve výši 31.800,-Kč. Organizace se smluvně 
zavázala, že v případě nedočerpání dotace, tuto vrátí a to nejpozději do 15. následujícího roku. Tuto 
podmínku organizace také nesplnila, a proto ji byla v souladu s platnou smlouvou vypočtena smluvní  
pokuta ve výši 17.490,-Kč (ke dni 5.5.2015 ukončení kontroly).  
 K danému organizace uvádí, že v současné chvíli nedisponuje s takovou výší finančních 
prostředků, aby mohla nedočerpanou dotaci vrátit. Z toho důvodu požádala RM o splátkový kalendář ve 
výši 1.000,-Kč a zároveň o prominutí smluvní pokuty. RM má ve své kompetenci schválit splátkový 
kalendář pouze na dobu 18.měsíců a vzhledem k tomu, že organizace požaduje dobu splátek na dobu 31 
měsíců postupuje rozhodnutí ZM. 

Dne 2.6.2015 byla organizací uhrazena částka ve výši 1.000,-Kč na účet Města Litoměřice. 
 

Vyjádření útvaru kontroly a interního auditu: 
 Organizace KLIKA 1 je pravidelně kontrolována od roku 2012. V každém kontrolovaném roce se 
vyskytly formální nedostatky, které byly možné zhojit bez toho, aby bylo konstatováno nedodržení 
podmínek ve smlouvě. V roce 2014 kontrola výslovně upozornila zástupce organizace pan Mgr. 
Chlumského na fakt, že účetnictví je vedeno velmi chaoticky s formálními nedostatky a některé podklady 
pro vyúčtování dotace byly předkládány se značnou prodlevou. 
 Vzhledem k tomu, že v době uzavírání smlouvy o dotaci na rok 2015 s organizací KLIKA 1 
nebyla známa výše uvedená zjištění, byla vyplacena částka ve výši 75.000,-Kč na akci: ,,Počítačové kurzy 
pro seniory“ na období 1.1. – 30.6.2015  

 
 
 



 
 
 

Návrh na usnesení: 
a) ZM schvaluje organizaci KLIKA 1 č.p.19, 412 01 Kamýk, IČO: 265 501 13, zapsaný spolek 
splátkový kalendář, který souvisí s odvodem nedočerpané dotace za rok 2014 ve výši 31.800,-Kč. 
Splátkový kalendář se schvaluje ve výši 1.000,-Kč měsíčně, s možností mimořádných splátek, s tím, že 
celá částka bude zaplacena nejpozději do 31.12.2017. První splátka je splatná nejpozději do 30.6.2015, 
další splátky budou uhrazeny vždy nejpozději do 15. dne daného měsíce. V případě nezaplacení jedné ze 
splátek nastává splatnost celého dluhu. 
 
b) ZM promíjí/nepromíjí organizaci Klika 1, č.p. 19, 412 01 Kamýk, IČO: 265 501 13, zapsaný spolek 
smluvní pokutu za nedočerpanou dotaci ve výši 17.490,-Kč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                              
 







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

 
 

N  Á  V  R  H     D  O     Z  M 
 
 
pro jednání ZM dne: 25. 6. 2015 
předkládá: Ing. Veronika Šturalová - OdPaS 
 
Návrh doručit nejpozději 7 dní před jednáním RM na sekretariát starosty a tajemníka v listinné a elektronické 
podobě. Má-li návrh souvislost s činností jiného odboru MěÚ, je nutno uvést jeho vyjádření. Má-li návrh zásadní 
dopad na hospodaření města, je nutno vyžádat stanovisko Útvaru kontroly a interního auditu. Návrh je třeba 
předkládat ve 2 vyhotoveních (1x k zápisu jednání RM, 1x navrhovateli). V případě, že návrh bude po schválení 
realizovat jiný odbor než předkládající, musí být RM předložen ve 4 vyhotoveních (1x k zápisu jednání RM, 
1x navrhovateli, 1x odboru, který jej bude provádět a 1x odboru ekonomickému). 
 
Návrh:   
Vzetí na vědomí výsledků fóra Desatero problémů Litoměřic, ověřovací ankety a sociologického 
průzkumu       
 
Odůvodnění: 
 
Na  veřejném diskusním fóru „Desatero problémů Litoměřic. Řešme je společně“, které proběhlo 13. 4. 2015 
v Domě kultury v Litoměřicích, byly veřejností naformulovány nejpalčivější problémy v jednotlivých oblastech 
rozvoje města. Celkem bylo sestaveno 16 prioritních námětů (vždy 2 z každé oblasti). Následovala společná 
otevřená diskuze a hlasování všech zúčastněných, jehož výstupem bylo definování 10 hlavních problémů Litoměřic 
– tzv. Desatera. Veřejného diskuzního fóra se zúčastnilo 230 lidí. 
 
Všech 16 problémů formulovaných v rámci veřejného projednání bylo následně ověřeno anketou, která probíhala 
od 21. 4. do 31. 5. 2015 na webových stránkách Zdravého města Litoměřice a v listinné podobě na informačním 
centru na Mírovém náměstí. V letošním roce bylo využito hlasovacího systému společnosti D 2.1. matematika a 
vizionáře Karla Janečka (s možností udělovat až 4 kladné a 2 záporné hlasy). Sečteny byly hlasy od celkem 402 
občanů (kteří hlasování dokončili a stvrdili své hlasování emailem).  
 
V letošním roce byl k ověření problémů naformulovaných v rámci fóra využit také sociologický průzkum s cílem 
zjistit žebříček klíčových témat na reprezentativním vzorku 500 osob dospělé populace obyvatel Litoměřic (v rámci 
projektu READY 21).  
 
Seznam problémů, na jejichž významnosti se shodli jak účastníci veřejného projednaní, tak respondenti v rámci 
ověřovací ankety a socilogického průzkumu je následující (problémy se umístily v rámci fóra, ankety i 
sociologického průzkumu do desátého místa – viz. příloha). 

• Problém č. 1: Po opravě Tyršova mostu zajistit odklon nákladní dopravy z centra města 

• Problém č. 2: Revitalizovat městskou tržnici 

• Problém č. 3: Vybudovat workoutové hřiště (venkovní tělocvičnu)  

• Problém č. 4: Obnovit a vybudovat dětská hřiště v odpovídající kvalitě 

• Problém č. 5: Vybudovat sportovní ovál u ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 

• Problém č. 6: Zajistit větší množství a kvalitní péči psychoterapie a psychiatrie 

• Problém č. 7: Zajistit častější odvoz tříděného odpadu, zejména plastů 

Naformulované problémy byly následně zaneseny do komunitního Plánu zdraví a kvality života v DataPlánu NSZM 
ČR (http://dataplan.info/cz/litomerice/ocima-lidi)  

 
K řešení jednotlivých problémů bude vypracována „Zpráva k TOP problémům 2015 - návrhová opatření“ se 
stanovením zodpovědných garantů a její plnění bude čtvrtletně předkládáno radě města. 
 
 



 
 
Dopad do rozpočtu města: 
 
Nemá dopad do rozpočtu města. 
 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM bere na vědomí výsledky fóra Desatero problémů Litoměřic, ověřovací ankety a sociologického 
průzkumu. 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:                                                 Přijaté usnesení ZM č.:                                              
 
 



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

 
 

N  Á  V  R  H     D  O     Z  M 
 

 

pro jednání ZM dne: 25. 6. 2015 

předkládá: Ing. Veronika Šturalová - OdPaS 

 
Návrh doručit nejpozději 7 dní před jednáním RM na sekretariát starosty a tajemníka v listinné a elektronické 
podobě. Má-li návrh souvislost s činností jiného odboru MěÚ, je nutno uvést jeho vyjádření. Má-li návrh zásadní 
dopad na hospodaření města, je nutno vyžádat stanovisko Útvaru kontroly a interního auditu. Návrh je třeba 
předkládat ve 2 vyhotoveních (1x k zápisu jednání RM, 1x navrhovateli). V případě, že návrh bude po schválení 
realizovat jiný odbor než předkládající, musí být RM předložen ve 4 vyhotoveních (1x k zápisu jednání RM, 
1x navrhovateli, 1x odboru, který jej bude provádět a 1x odboru ekonomickému). 

 

Návrh:  

Vzetí na vědomí výsledků fóra Desatero problémů Litoměřic, ověřovací ankety a sociologického 

průzkumu       
 

Odůvodnění: 

 
Na  veřejném diskusním fóru „Desatero problémů Litoměřic. Řešme je společně“, které proběhlo 13. 4. 2015 
v Domě kultury v Litoměřicích, byly veřejností naformulovány nejpalčivější problémy v jednotlivých oblastech 
rozvoje města. Celkem bylo sestaveno 16 prioritních námětů (vždy 2 z každé oblasti). Následovala společná 
otevřená diskuze a hlasování všech zúčastněných, jehož výstupem bylo definování 10 hlavních problémů Litoměřic 
– tzv. Desatera. Veřejného diskuzního fóra se zúčastnilo 230 lidí. 
 
Všech 16 problémů formulovaných v rámci veřejného projednání bylo následně ověřeno anketou, která probíhala 
od 21. 4. do 31. 5. 2015 na webových stránkách Zdravého města Litoměřice a v listinné podobě na informačním 
centru na Mírovém náměstí. V letošním roce bylo využito hlasovacího systému společnosti D 2.1. matematika a 
vizionáře Karla Janečka (s možností udělovat až 4 kladné a 2 záporné hlasy). Sečteny byly hlasy od celkem 402 
občanů (kteří hlasování dokončili a stvrdili své hlasování emailem).  
 
V letošním roce byl k ověření problémů naformulovaných v rámci fóra využit také sociologický průzkum s cílem 
zjistit žebříček klíčových témat na reprezentativním vzorku 500 osob dospělé populace obyvatel Litoměřic (v rámci 
projektu READY 21).  
 
Seznam problémů, na jejichž významnosti se shodli jak účastníci veřejného projednaní, tak respondenti v rámci 
ověřovací ankety a socilogického průzkumu je následující (problémy se umístily v rámci fóra, ankety i 
sociologického průzkumu do desátého místa – viz. příloha). 

 Problém č. 1: Po opravě Tyršova mostu zajistit odklon nákladní dopravy z centra města 

 Problém č. 2: Revitalizovat městskou tržnici 

 Problém č. 3: Vybudovat workoutové hřiště (venkovní tělocvičnu)  

 Problém č. 4: Obnovit a vybudovat dětská hřiště v odpovídající kvalitě 

 Problém č. 5: Vybudovat sportovní ovál u ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 

 Problém č. 6: Zajistit větší množství a kvalitní péči psychoterapie a psychiatrie 

 Problém č. 7: Zajistit častější odvoz tříděného odpadu, zejména plastů 

Naformulované problémy byly následně zaneseny do komunitního Plánu zdraví a kvality života v DataPlánu NSZM 
ČR (http://dataplan.info/cz/litomerice/ocima-lidi)  

 
K řešení jednotlivých problémů bude vypracována „Zpráva k TOP problémům 2015 - návrhová opatření“ se 
stanovením zodpovědných garantů a její plnění bude čtvrtletně předkládáno radě města. 
 

 

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


 

 

Dopad do rozpočtu města: 

 

Nemá dopad do rozpočtu města. 

 

 

Návrh na usnesení: 

 

ZM bere na vědomí výsledky fóra Desatero problémů Litoměřic, ověřovací ankety a sociologického 

průzkumu. 

 

 

 

 

Podpis navrhovatele:                                                 Přijaté usnesení ZM č.:                                              

 

 



Navržený problém na rok 2015
Počet hlasů - 

veřejná diskuse 

Počet hlasů - ověřování 

anketou D21 (4 plusové 

a 2 mínusové hlasy)

Pořadí 

fórum

Pořadí 

anketa

Pořadí 

sociolog. 

průzkum

ověřeno

Po opravě Tyršova mostu zajistit odklon nákladní dopravy z centra města 58 216 (-5+221) 1. 1. 1. ANO

Revitalizovat městskou tržnici 52 128 (-13+141) 2. 4. 4. ANO

Vybudovat workoutové hřiště (venkovní tělocvičnu) 38 134 (-9+143) 3. 3. 6. ANO

Obnovit a vybudovat dětská hřiště v odpovídající kvalitě 32 142 (-11+153) 4 2. 2. ANO

Vybudovat sportovní ovál u ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 30 66 (-20+86) 5 7. 3. ANO

Převést Domov U Trati na Město Litoměřice 28 3 (-32+35) 6. 14. 8. NE

Instalovat cvičící stroje pro starší generace v centru města 21  -21 (-66+45) 7. 15. 7. NE

Zajistit větší množství a kvalitní péči psychoterapie a psychiatrie 19 59 (-17+76) 8. 8. 10. ANO

Renovovat skatepark 16 34 (-38+72) 9. 11. 9. NE

Zřídit výchovně vzdělávací farmu v areálu Zahrady Čech 10 16 (-40+56) 10. 12. 8. NE

Obnovit zrušené parkoviště u nákupního centra Severka 10 14 (-36+50) 10. 13. 11. NE

Zajistit častější odvoz tříděného odpadu, zejména plastů 10 85 (-8+93) 10. 6. 8. ANO

Vylepšit vzhled památníků padlých ve světových válkách 8  -34 (-54+20) 11. 16. 12. NE

Zkvalitnit běžnou údržbu a ochranu veřejné zeleně 7 55 (-12+67) 12. 9. 8. NE

Umožnit veřejnosti nadefinovat 2-3 investiční akce, které by byly financovány

z finanční rezervy města
6 43 (-21+64) 13. 10. 13. NE

Rozšířit aktivity pro rodiny s dětmi 1 110 (-11+121) 14. 5. 5.
NE

uspořádat 

kulatý stůl

Desatero problémů Litoměřic - závěrečné vyhodnocení

Vyhodnocení TOP problémů z fóra 2015 
(fórum Desatero problémů Litoměřic 13. 4., ověřovací anketa 21. 4. - 31. 5., soc. průzkum 17. - 26. 4.)



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

 
 

N  Á  V  R  H     D  O     Z  M 
 
 
pro jednání ZM dne: 25.6.2015 
předkládá: OPaS, Ing. Šturalová 
 
Návrh doručit nejpozději 7 dní před jednáním RM na sekretariát starosty a tajemníka v listinné a elektronické 
podobě. Má-li návrh souvislost s činností jiného odboru MěÚ, je nutno uvést jeho vyjádření. Má-li návrh zásadní 
dopad na hospodaření města, je nutno vyžádat stanovisko Útvaru kontroly a interního auditu. Návrh je třeba 
předkládat ve 2 vyhotoveních (1x k zápisu jednání RM, 1x navrhovateli). V případě, že návrh bude po schválení 
realizovat jiný odbor než předkládající, musí být RM předložen ve 4 vyhotoveních (1x k zápisu jednání RM, 
1x navrhovateli, 1x odboru, který jej bude provádět a 1x odboru ekonomickému). 
 
Návrh:   
Zpráva o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice 2014   
   
 
Odůvodnění: 
 
V loňském roce byl schválen první Akční plán Města Litoměřice na rok 2014. Obsahoval plánované 
investice a opravy na daný rok. Každý zodpovědný odbor se vyjádřil k naplnění aktivit. 
2.6. proběhlo zasedání Strategického týmu, který vyhodnotil a schválil informaci o naplnění Akčního 
plánu za loňský rok 2014.  
 
 
Příloha: tabulka „Celkový přehled naplnění Akčního plánu 2014“ 
 
 
Dopad do rozpočtu města: 
 
Nemá dopad do rozpočtu města. 
 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje zprávu o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice 2014 (viz 
příloha orig. zápisu). 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:                                                 Přijaté usnesení ZM č.:                                              
 
 



Strat. 

cíl
Název akce/projektu Popis projektového záměru

Odpověd

nost

Zrealizo

váno 

2014

Původní 

rozpočet 

(tis.Kč)

Celkové 

reálné 

náklady       

(tis. Kč) 

Získaná 

částka 

dotace   

(tis. Kč)

Podíl 

rozpočtu 

města   

(tis. Kč)

Byly 

naplněny 

hlavní cíle 

ANO/NE

Výsledek/ výstup projektu

D.I ZŠ Havlíčkova zateplení

kompletní zateplení pláště objektu a 

výměna otvorových výplní OŠKSaPP
ANO

42 988 Kč 42 184 Kč 19 568 Kč 22 616 Kč
ANO

kompletně zateplený objekt školy včetně střechy a 

výměny otvorových výplní

B.III Jiráskovy sady kompletní rekonstrukce parku OŽP
ANO

50 000 Kč 39 738 Kč 22 032 Kč 17 706 Kč
ANO

Zrekonstruovaný park

B.III Miřejovická stráň nové hřiště OŽP
ANO

3 200 Kč 2 988 Kč 791 2 197 Kč
ANO

Nové hřiště 

C.III Knihovna K.H. Máchy - výtah

bezbariérový přístup - výtah v objektu 

Knihovny OŠKSaPP
ANO

1 650 Kč 1 931 Kč 0 1 931 Kč
ANO

Vybudování výtahu ve dvorním traktu objektu včetně 

obnovy fasády

B.III Podzemní kontejnery

1 kontejnerové hnízdo - 3 podzemní 

kontejnery (papír, sklo, plast) OŽP
ČÁSTEČNĚ

1 400 Kč 512 Kč 0 512 Kč
NE

Zakoupena technologie (kontejnerů), zpracovaný 

projekt

D.I Solární panely na budovách města

rozšíření solárního pole městského 

koupaliště OŽP
ČÁSTEČNĚ

570 Kč 444 Kč 0 444 Kč
NE

Rozšíření využití energie ze stávajících solárních 

kolektorů

C.IV ZUŠ - bezbariérový chodník

vybudování bezbariérového chodníku v 

areálu zahrady ZUŠ OŠKSaPP
ANO

60 Kč 60 Kč 0 60 Kč
ANO

Bezbarierový chodník mezi budovami Zuš

D.I MŠ - výměna oken - provozovna Eliášova

výměna stávajících oken celé budovy MŠ 

Eliášova OŠKSaPP
ANO

1 180 Kč 1 216 Kč 0 1 216 Kč
ANO

Kompletní výměna oken v budově MŠ

D.I Centrum Srdíčko výměna oken OSVaZ
ANO

1 600 Kč 3 401 Kč 0 3 401 Kč
ANO

Zlepšení vlastností budovy (výměna oken a 

meziokenních vložek)

E.1

Projekt MISTRAL - Místní implementace 

strategického řízení v Litoměřicích zvyšování kvality řízení MěÚ OPaS
ANO

2 520 Kč 2 279 Kč 1 937 342 Kč
ANO

Bylo vytvořeno/inovováno 9 metodik, proškoleni 

zaměstnanci úřadu 

E.4

Projekt MAESTRO - Místní Agenda, 

energetika a strategický rozvoj

rozvoj energetického managementu ve 

vazbě na strategické řízení a zapojování 

veřejnosti OPaS

ANO

3 199 Kč 3 197 Kč 2 705 492 Kč

ANO
Energetický plán města, Aktivity ZM 2013 a 2014, 

dálkové měřáky na 10-ti budovách, Konference EM, 

Vytvoření a práce STUR - AP, investiční plány

C.III Bezbariérové přístupy 

budování bezbariérových přístupů v 

Litoměřicích OUR
ANO

500 Kč 500 Kč 0 500 Kč
ANO

Upraveno 10 bezbariérových přechodů

C.II Střelecký ostrov instalace nových hracích prvků OUR
ANO

400 Kč 400 Kč 0 400 Kč
ANO

Naistalovány nové prvky pro návštěvníky Střeleckého 

ostrova

Celkem 109 267 Kč 98 850 Kč 47 033 51 817

C.II

Plavecký bazén - výměna dlažby, odtoková 

kanalizace

výměna dlažby a oprava odtokové 

kanalizace velkého bazénu OŠKSaPP
ANO

500 Kč 1 492 Kč 1 492 Kč
ANO

Kompletní výměna dlažby včetně nového 

betonového podkladu a hydrostěrky. Vybudování 

odtokové kanalizace - velký bazén

C.I Masarykova ZŠ - oprava stropů

oprava stropů budovy Masarykovy ZŠ - I. 

etapa OŠKSaPP
ANO

450 Kč 450 Kč 450 Kč
ANO

Dokončena II. Etapa opravy stropů objektu ZŠ

B.II Chodník Dobrovského oprava chodníku OUR
ANO

600 Kč 340 Kč 340 Kč
ANO

Rozdíl rozdíl použit na opravy přilehlých chodníků

B.II Chodník Revoluční dokončení opravy OUR
ANO

500 Kč 500 Kč 500 Kč
ANO

Upravený chodník

B.II Chodník sídliště Litoměřice oprava chodníku - litý asfalt OUR
ANO

600 Kč 600 Kč 600 Kč
ANO

Upravený chodník

B.II Parkoviště A. Muchy oprava propadlého povrchu OUR
ANO

350 Kč 350 Kč 350 Kč
ANO

Parkoviště v dobrém stavu

B.II Parkoviště ul. na Valech úprava povrchu a odvodnění OUR
ANO

3 900 Kč 4 480 Kč 4 480 Kč
ANO

Upravené parkoviště, navýšení počtu park.míst 

B.II Mostky, lávky opravy dle revizí OUR
NE

450 Kč 0 Kč
NE

Převedeno do 2015

B.II Sídliště Cihelna oprava komunikace a parkování OUR
ANO

250 Kč 250 Kč 250 Kč
ANO

Upravené komunikace a parkování 

B.II Křižovatka u Severky spolufinancování úpravy (zadavatel ŘSD) OUR
ANO

1 740 Kč 1 740 Kč 1 740 Kč
ANO

Realizace  2014/2015

B.II Dalimilova ul. úprava přechodu OUR
NE

580 Kč 0 Kč
NE

Zrušeno, finance vráceny do rozpočtu 

Celkem 9 920 Kč 10 202 Kč 0 10 202

Nové investice a projekty

Významné opravy a rekonstrukce

Celkový přehled naplnění Akčního plánu 2014



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

 
 

N  Á  V  R  H     D  O     Z  M 
 
 
pro jednání ZM dne: 25.6.2015 
předkládá: OPaS Ing. Šturalová 
 
Návrh doručit nejpozději 7 dní před jednáním RM na sekretariát starosty a tajemníka v listinné a elektronické 
podobě. Má-li návrh souvislost s činností jiného odboru MěÚ, je nutno uvést jeho vyjádření. Má-li návrh zásadní 
dopad na hospodaření města, je nutno vyžádat stanovisko Útvaru kontroly a interního auditu. Návrh je třeba 
předkládat ve 2 vyhotoveních (1x k zápisu jednání RM, 1x navrhovateli). V případě, že návrh bude po schválení 
realizovat jiný odbor než předkládající, musí být RM předložen ve 4 vyhotoveních (1x k zápisu jednání RM, 
1x navrhovateli, 1x odboru, který jej bude provádět a 1x odboru ekonomickému). 
 
Návrh:   
Zásobník projektů města Litoměřice 2016 – 2019+        
 
 
Odůvodnění: 
 
Oddělení projektů a strategií ve spolupráci s vedoucími odborů MěÚ shromáždilo projektové záměry pro 
období 2016 – 2019+.  Zásobník představuje přehled ověřených záměrů, na základě něhož bude možné 
mimo jiné čerpat finanční prostředky. 
 
 
 
 
Příloha: tabulka:  Zásobník projektů města Litoměřice 2016 -2019+  
 
 
Dopad do rozpočtu města: 
 
Nemá dopad do rozpočtu města. 
 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje zásobník projektů Města Litoměřice 2016 – 2019+ (viz příloha orig.zápisu). 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:                                                 Přijaté usnesení ZM č.:                                              
 
 



Název projektu Popis projektu Odpovědnost

Celkové 

náklady v tis. 

Kč

Dotace 

ANO/NE

Instalace a provoz monitorovací sítě stavu 

ovzduší

Naistalování monitorovací sítě - měřiče stavu ovzduší se zaměřením na 

prach, NOX, ve spolupráci s ČVÚT OŽP 2 300 ANO

Městský pivovar Rekonstrukce městského pivovaru OUR 200 500 ANO

Sportovní hala Zahrada Čech Multifunkční sportovní hala OUR 70 000 ANO

Kasárna Dukelských hrdinů  

Geotermální projekt - realizace VV centra a geotermálních vrtů pro 

vytápění CZT OPaS 10 000 ANO

Městská tržnice Úprava prostoru tržnice v MPR LTM OUR 11 000 NE

MŠ Mašinka - Nerudova 4 Částečné zateplení objektu, VZT s rekuperací OPaS 1 970 ANO

Ochranná protipovodňová opatření Protipovodňová opatření - investice OUR 10 300 ANO

CŠJ Svojsíkova

Výměna zdroje, částečné zateplení objektu, VZT s rekuperací tepla, 

fotovoltaika a fototermika OPaS 11 420 ANO

Dům dětí a mládeže Komplexní zateplení objektu, VZT s rekuperací, OPaS 3 500 ANO

FOD Klokánek

Částečné zateplení objektu,instalace VZT s rekuperací tepla, instalace 

termických kolektorů OPaS 1 780 ANO

Kino Máj

Částečné zateplení objektu,instalace VZT s rekuperací tepla, instalace 

fotovoltaických kolektorů OPaS 5 330 ANO

Letní kino Revitalizace areálu, mobilní zastřešení OŠKSaPP 2 000 NE

MŠ Paletka - Eliášova 1

Komplexní zateplení objektu, VZT s rekuperací, instalace fotovoltaických 

kolektorů OPaS 3 490 ANO

Obnova Aleje ul. Osvobození a Sokolovská ul. Obnova původní aleje, výsadba stromů OŽP 8 000 ANO

Odstraňování starých ekologických zátěží Odstraňování nepovolených skládek OŽP 1 500 ANO

Plavecký bazén Renovace výměníkové stanice, Renovace VZT jednotek OPaS 7 010 NE

Realizace opatření využití směsného odpadu Zařízení na zpracování směsného komunitního odpadu OŽP 200 000 ANO

Rozšíření systému kontejnerů a podzemních 

kontejnerů na tříděný odpad Instalace podzemních kontejnerových stání na tříděný odpad OŽP 3 600 ANO

Veřejné osvětlení Komplexní renovace OPaS 95 000 ANO

Výstavba komunikace -  Karolíny Světlé Nová komunikace OUR 9 000 NE

Výstavba vodovodu a kanalizace Miřejovická 

stráň Infrastruktura pro nové plochy OUR 10 000 ANO

ZŠ Masarykova

Komplexní zateplení objektu, VZT s rekuperací, rekonstrukce 

sekundárního obvodu OPaS 9 550 ANO

ZŠ Na Valech

Částečné zateplení objektu, VZT s rekuperací, instalace fotovoltaických 

kolektorů, IRC, izolace rozvodů OPaS 9 978 ANO

Centrum Srdíčko I.

Komplexní zateplení objektu, VZT s rekuperací, instalace termických a 

fotovoltaických kolektorů OPaS 4 820 ANO

Centrum Srdíčko II.

Komplexní zateplení objektu, VZT s rekuperací, instalace termických a 

fotovoltaických kolektorů OPaS 7 100 ANO

Domov se zvláštním režimem (lidé s 

Alzheimrovou chorobou) OSVaZ ANO

Dům dětí a mládeže Rekonstrukce hřiště na zahradě, včetně nového povrchu OŠKSaPP 300 NE

Dům kultury

Renovace KPS, Renovace chladícího systému, Renovace VZT jednotek, 

Částečné zateplení objektu OPaS 18 070 ANO

Dům kultury Výměna skleněného pláště budovy OŠKSaPP 7 000 NE

Koupaliště MSZ - letní koupaliště - instalace technologií oddělení filtrace OŽP 2 200 NE

Městský úřad I. - Mírové nám,. 15

Výměna zdroje, částečné zateplení objektu,instalace VZT s rekuperací 

tepla OPaS 3 210 ANO

ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ MĚSTO LITOMĚŘICE 2016 - 2019+



Městský úřad III. - Mírové nám. 17

Regulace vytápění, částečné zateplení objektu, Instalace VZT s 

rekuperací tepla OPaS 4 220 ANO

Městský úřad IV. - Pekařská 2

Výměna zdroje, částečné zateplení objektu,VZT s rekuperací tepla, 

instalace fotovoltaických kolektorů OPaS 5 870 ANO

Palachova Rekonstrukce ulice Výstavba vyvýšených křižovatek důvodu zvýšení bezpečnosti provozu OUR 31 500 ANO

Plavecký bazén Modernizace relax zony, prvků , oprava šaten a sprch OŠKSaPP 5 000 NE

Technické služby I. Částečné zateplení objektu,instalace VZT s rekuperací tepla OPaS 1 650 ANO

Územní studie na protipovodňovou ochranu 

ORP Litoměřice Studie stavu a návrh opatření OUR 5 000 ANOVýstavba komunikace,  inženýrské sítě, 

(zasíťování vlastních pozemků k prodeji) 

Jasanová Nová komunikace OUR 8 500 NE

Výstavba komunikace, odvodnění - Akátová  Nová komunikace OUR 6 300 NE

Výstavba komunikace,odvodnění děšťové 

vody -  Zelená Nová komunikace OUR 9 000 NE

ZŠ Boženy Němcové

IRC, Izolace rozvodů topné vody, částečné zateplení objektu, Instalace 

VZT s rekuperací tepla OPaS 5 748 ANO

ZŠ Ladova Rekonstrukce běžecké dráhy OŠKSaPP 2 000 NE

Budování cyklostezky Mlékojedy , Želetice, 

Terezín Výstavby cyklostezky na valu podél řek jako protipovodňové opatření  OUR 12 500 ANO

Dešťová kanalizace na Miřejovické stráni  Systematické doplňování dle plánu ulic OUR 5 000 NE

Divadlo K.H.Máchy Částečné zateplení, instalace fotovoltaických kolektorů OPaS 2 370 ANO

Dům dětí a mládeže DDM - Technický klub mládeže -  rekonstrukce a vybavení objektu OŠKSaPP 2 000 ANO

Instalace závlah ul.Na Valech Instalace závlah v ul. Na Valech OŽP 1 300 ANO

Kalich Arena Instalace fotovoltaických kolektorů OPaS 1 200 NE

MŠ Lipová - Mládežnická 17/1751

Komplexní zateplení objektu, VZT s rekuperací, instalace fotovoltaických 

kolektorů OPaS 6 190 ANO

MŠ Sluníčko - Alšova 33/86

Komplexní zateplení objektu, VZT s rekuperací, instalace fotovoltaických 

kolektorů OPaS 2 990 ANO

Parkovací dům pro cyklisty aut. nád. Výstavba parkovacího domu/parkovací věže OUR 10 000 ANO

Revitalizace infrastruktury MPR Dle plánu oprav MPR OUR 25 000 ANO

Technické služby IV. Instalace VZT s rekuperací tepla OPaS 150 ANO

Úprava Mostné hory Úprava zeleně, cestní sítě ( v závisí na generelu zeleně) OŽP 12 000 ANO

Výstavba komunikace a odvodnění děšťové 

vody - Bójská Nová komunikace OUR 4 500 NE

Divadlo K.H.Máchy Optimalizace vytápění OŠKSaPP 1 000 ANO

Knihovna K.H.Máchy Částečné zateplení objektu,instalace fotovoltaických kolektorů OPaS 1 351 ANO

Městský úřad V. - Topolčianská Instalace VZT s rekuperací tepla OPaS 770 ANO

MŠ Delfínek - Baarova 2/374

Komplexní zateplení objektu, VZT s rekuperací, instalace fotovoltaických 

kolektorů OPaS 5 449 ANO

MŠ Kamarád - Stránského 22/1709

Komplexní zateplení objektu, VZT s rekuperací, instalace fotovoltaických 

kolektorů OPaS 3 725 ANO

MŠ Pohádka - Plešivecká 17/1867

Komplexní zateplení objektu, VZT s rekuperací, instalace fotovoltaických 

kolektorů OPaS 7 470 ANO

MŠ Sedmikráska - Ladova 1/428

Komplexní zateplení objektu, VZT s rekuperací, instalace fotovoltaických 

kolektorů OPaS 6 800 ANO

MŠ Větrník - Ladova 3/431

Částečné zateplení objektu, VZT s rekuperací, instalace fotovoltaických 

kolektorů OPaS 2 960 ANO

Parkovací dům Parkovací dům  LITOMĚŘICE OUR 35 000 NE



SDH Litoměřice - modernizace techniky na IZS Nákup protipovodňové techniky  (automobil, čerpadlo) OS 5 000 ANO

ZŠ  Masarykova Vybudování víceúčelovésportovní haly pro Masarykovy ZŠ a G JJ OŠKSaPP 90 000 ANO

ZŠ Ladova Instalace VZT s rekuperací tepla OPaS 4 100 ANO

Elektromobily Nákup elektromobilů OŽP 3 000 ANO

Kalich Arena Vyřešení parkovaní u zimního stadionu Nemáme pozemek OUR 3 300 NE

Kasárna DH Rekonstrukce vojenské ubytovny na sociální byty OUR 80 000 ANO
Modernizace úřadu IT úřadu "Konsolidace 

infrastruktury a nové služby TC ORP 

Litoměřice" Modernizace IT MěÚ OS 6 000 ANO

Využití budovy VUSS Přesun a rekonstrukce Základní uměnecké školy OŠKSaPP 40 000 NE 

ZOO park na Mostné hoře Vybudování zoo parku v areálu Mostné hory OŽP 2 000 NE

Kanalizace Žernosecká Společná investice SUS Litoměřice OUR 7 000 ANO

Přechod přes železnici Osvobození Investice s SŽDC OUR 1 700 ANO

Silnice přeložka I/15 Akce ŘSD OUR NE

Přivaděč záp. komunikace II/247 Investice Krajského úřadu UK OUR NE



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

N  Á  V  R  H     D  O     Z M 
 
 
pro jednání ZM,  dne : 25. 6. 2015 
 
předkládá :  Mgr. Karel Krejza – místostarosta 
  ekonomický odbor 
   
Návrh:  
Stanovení kompetencí k provádění rozpočtových opatření  
 
Odůvodnění: 
Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (účinnost novely od 20. 
2. 2015) jsou nyní přímo v zákoně definovány situace, kdy lze rozpočtové opatření provést až následně 
(viz citace §16/odst. 4): „Rozpočtové opatření se provádí před provedením rozpočtově nezajištěného 
výdaje. Po provedení rozpočtově nezajištěného výdaje lze rozpočtové opatření provést pouze při živelní 
pohromě nebo havárii ohrožující životy a majetek, při plnění peněžní povinnosti uložené pravomocným 
rozhodnutím, při obdržení dotace před koncem kalendářního roku, nebo pokud se jedná o finanční 
prostředky podle §28/odst. 12.“ - § 28/odst. 12 – jde o dotace pro příspěvkové organizace (PO), které jsou 
PO  poukazovány  přes rozpočet zřizovatele (města). Vzhledem k tomu, že rozpočet města Litoměřice (na 
rozdíl od některých jiných měst) je sestaven ve velice podrobném členění příjmů a výdajů dle příslušných 
odborů (s cílem poskytnout zastupitelům a veřejnosti maximální a srozumitelný přehled o konkrétních 
příjmech a výdajích) – o to více je potřeba dobře a funkčně nastavit kompetence k rozpočtovým 
opatřením, aby při běžném chodu města nevznikal problém s případným porušením rozpočtové kázně (tj. 
rozpočtové opatření je nutno provést před uskutečněním výdaje). Z tohoto pohledu jsou stávající 
kompetence  nedostatečné. 
V tomto ohledu proběhla, v rámci přezkumu hospodaření za rok 2014 provedeného kontrolními 
pracovníky KÚ, diskuse k nutnosti a jejich doporučení zpřesnit definici závazných ukazatelů rozpočtu a 
současnou formulaci kompetencí k rozpočtovým opatřením ve vazbě na případné operativní potřeby 
města s výzvou nastavení nových operativních pravidel a principu kompetencí RM k rozpočtovým 
opatřením schváleného rozpočtu města. 
 
Současný stav kompetencí k rozpočtovým opatřením jak v hlavní, tak v hospodářské činnosti je řešen 
ve vnitřních směrnicích, kompetence nyní nastaveny takto: 
 

1) hlavní činnost (tj. příjmy a výdaje města - rozpočet města): 
- rozpočtová opatření v rámci rozpisu (tj. dalšího členění) jednoho účelového zdroje (ÚZ) ve 

výši do 50 tis. Kč v jednom rozpočtovém roce – v kompetenci vedoucího odboru/oddělení 
- rozpočtová opatření v rámci jednoho účelového zdroje (ÚZ) na jednotlivé paragrafy a položky 

rozpočtové skladby – v kompetenci vedoucího odboru/oddělení 
- rozpočtová opatření – změny rozpočtu mezi dvěma účelovými zdroji (ÚZ) do 50 tis. Kč 

v jednom rozpočtovém roce – v kompetenci rady města  
- rozpočtová opatření – změny rozpočtu mezi dvěma účelovými zdroji (ÚZ) do 50 tis. Kč – 

v kompetenci zastupitelstva města 
 

2) hospodářská činnost (náklady a výnosy bytového hospodářství – není součástí rozpočtu 
města, ale součástí výkazu zisků a ztrát): 
- rozpočtové opatření mezi závaznými ukazateli do 50 tis. Kč – v kompetenci rady města 
- rozpočtové opatření mezi závaznými ukazateli nad 50 tis. Kč – v kompetenci zastupitelstva 

města 
 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem - nyní navrženo nové nastavení kompetencí v hlavní 



činnosti s cílem pružněji reagovat na případné operativní potřeby města (podrobná formulace kompetencí 
k rozpočtovým opatřením je uvedena níže v usnesení – tj. nyní navrhováno rozšíření kompetencí pro radu 
města) 
- rozpočtová opatření schválená radou města budou zveřejňována na webu města  

 
Návrh na usnesení: 
ZM revokuje  usnesení č. 154/6/2014 ze dne 16. 9. 2014 a stanoví: 
 
1. závazné ukazatele rozpočtu v hlavní činnosti takto: 

- závaznými ukazateli rozpočtu jsou jednotlivé účelové zdroje (ÚZ) rozpočtu (v rozpočtu 
definováno 5 – místným číselným znakem) – v případě potřeby je příslušný účelový zdroj (ÚZ) 
ještě dále členěn 

 
2. kompetence pro vedoucí odborů/oddělení v hlavní činnosti v tomto rozsahu: 

- přesun finančních prostředků v rámci dalšího členění závazného ukazatele (účelového zdroje – 
ÚZ) u výdajů rozpočtu, tj. nemění se celková výše závazného ukazatele a výše výdajů rozpočtu – 
do výše 200 tis. Kč včetně (jednorázově nebo v součtu za rok) – vedoucí odboru/oddělení  může 
přesun provést u každého závazného ukazatele (účelového zdroje – ÚZ) pouze jednou ročně 

- změny v rozpisech na paragrafy a položky rozpočtové skladby v rámci závazného ukazatele 
(účelového zdroje – ÚZ)    
 

3. v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích kompetence pro radu města k 
provádění rozpočtových opatření v hlavní činnosti v tomto rozsahu:  

- přesun finančních prostředků v rámci dalšího členění závazného ukazatele (účelového zdroje – 
ÚZ) u výdajů rozpočtu, tj. nemění se celková výše závazného ukazatele a výše výdajů rozpočtu – 
nad částku 200 tis. Kč u každého závazného ukazatele (účelového zdroje – ÚZ) bez omezení 
celkové výše za rok 

- přesuny finančních prostředků mezi závaznými ukazateli (účelovými zdroji – ÚZ) u výdajů 
rozpočtu, tj. nemění se celková výše výdajů – bez omezení celkové výše za rok 

 
4. v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích kompetence pro radu města k 
provádění rozpočtových opatření v hospodářské činnosti v tomto rozsahu:  

- změny mezi závaznými ukazateli do 50 tis. Kč  
 

5. závazné ukazatele v hospodářské činnosti takto: 
- závaznými ukazateli jsou účty nákladů a výnosů a rozpis účtu 511100 (dle jednotlivých akcí) 

v podobě, jak jsou schvalovány zastupitelstvem v rámci schvalování rozpočtu města 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                              
 



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

N Á V R H   D O   ZM 
 
 
pro jednání ZM, dne:  25 06. 2015 
předkládá: Ing.Pavel Grund, místostarosta 
 
  Návrh předložit před jednáním ZM, nejpozději ve čtvrtek (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:  
Kritéria m ěsta Litoměřice pro vydávání závazného stanoviska, která se týkají změny zákona 
č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 
 
   
Odůvodnění:  
Do zákona o pomoci v hmotné nouzi byla do § 33 odstavce 6, vložena pozměňovacím návrhem   
„ podmínka souhlasu obce „ v případě posuzování nároku na doplatek na bydlení u žadatele o dávku, 
který užívá bydlení v ubytovacím zařízení nacházejícím se v katastrálním území. 
 
Kritéria: 
1.Bezdlužnost žadatele k městu Litoměřice, jichž se žádost ÚP týká 
2.Trvalý pobyt v Litoměřicích všech osob – u rodin s nezletilými dětmi, alespoň jeden z rodičů,  
    jichž se žádost ÚP týká 
3.Není v řešení v přestupkovém řízení nebo MěP u všech osob, jichž se žádost ÚP týká 
4.Spolupráce s odborem sociálních věcí a zdravotnictví u všech osob, jichž se žádost ÚP týká  
 
 
Dopad do rozpočtu města: 
Bez dopadu. 
 
 
Návrh na usnesení:  
ZM schvaluje kritéria pro vydávání stanoviska pro Úřad práce dle § 33odstavce 6, zákona č.111/2006 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Stanoviska vydává Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (viz 
příloha orig. zápisu). 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        
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Návrhy k projednání v ZM dne 25.06.2015 

Předkládá: OSNMM 

majetkové záležitosti: 

Záměry: 
18. Prodej pozemku parc. č. 196/53 o vým ěře 18 m2 (stavební) a část pozemku parc. č, 196/14 
(zahrada) v k.ú. Pokratice (nutný odd ěl.geometr.plán) 
Žadatel: OSNMM 
   
Odůvodnění: Jedná se o dořešení majetkoprávního vztahu k pozemkům, kdy nebyla  
do katastru zapsána hospodářská smlouva z r. 1978 o převodu pozemků mezi MNV  
a ČSAD. Dřívější vlastníci RD č.p. 368/2 v  Litoměřicích, manželé F., požádali Město o odkoupení 
části zahrady, kterou si oplotili, již v 1997. V té době probíhala v katastru digitalizace k.ú. Pokratice. 
Majetková komise o záměru prodeje jednala 20.04.1998, kdy město řešilo u pozemku parc.č. 196/14 
duplicitní vlastnictví s p. P. 
V roce 2004 pan F. požádal Město Litoměřice o uznání vydržení vlastnického práva k pozemkům, 
s tím, že je užívá v dobré víře od roku 1982 a zároveň podal žalobu na určení vlastnictví. MK 
14.06.2004 z tohoto důvodu záležitost odložila. Žaloba byla Okresním soudem v Litoměřicích 
zamítnuta 7.02.2005, podané odvolání vzal žalobce zpět a s ním i celou žalobu; krajský soud ozsudek 
okresního soudu zrušil a řízení zastavil dne 22.01.2008. 
Stanovisko právního úseku: Jak správně popsal celou situaci ve svém rozsudku Okresní soud 
v Litoměřicích, k vydržení vlastnického práva nedošlo; pan F. byl nejpozději v roce 1997, když 
nemovitosti kupoval (od ČSAD) seznámen s tím, že část zahrady, kterou užívá je ve vlastnictví Města, 
proto také žádal o prodej. Zcela nelogicky podal žalobu, kde tvrdil vydržení. Křivdu spatřuje v údajném 
pochybení MNV, ale Město Litoměřice není jeho právním nástupcem a za nezapsání HS nezodpovídá.   
Stanovisko OÚRM: Souhlasí s prodejem, u pozemku parc.č. 196/14 pouze části, z důvodu úpravy 
komunikace- možnost vybudování chodníku v šíři 1,20 m.       
Stanovisko OSNMM: Město Litoměřice při soudním jednání zastupovala advokátní kancelář Mgr. A., 
pro dořešení majetkoprávních vztahů se současnými vlastníky doporučujeme prodej pozemků za ceny 
platné v roce 2008. 
Darovací smlouvou dne 11.11.2009 přešlo vlastnické právo k RD souvisejícím pozemkům  
na J.F.  a J.F. (syn a dcera každý ½). 
 Projednáno v MK dne 23.03.2015 hlasováním  pro:7  proti:0  zdržel se:0 
MK doporučuje prodej za ceny platné v roce 2008 
Projednáno v ZM dne 9.04.2015 s tím, že bylo doporučeno nové projednání v MK za účasti původních 
a současných vlastníků. 
Nové stanovisko OÚRM: Trvají na původním rozhodnutí – možná výstavba chodníku. 
Projednáno v MK dne 8.06.2015 
Stanovisko p. F. st.: Předložil plnou moc pro zastupování současných vlastníků v této věci, dále předal 
předsedovi komise kopie dokladů, které se týkají převodu pozemků od J.Š. na MNV, přechod na p. P. 
(dcera) a notářský zápis, který s ní dne 19.11.1997 uzavřelo Město (vyřešení duplicitního vlastnictví). 
Dále sdělil MK svůj pohled na celou záležitost ve věci údajného pochybení MNV a Města Litoměřice 
při převodu a zápisu předmětných pozemků. 
 Právní úsek: Pan F. ve svém vystoupení na MK neuvedl žádné nové skutečnosti. Jeho obvinění 
Města z pochybení jsou nesmyslná. V době kdy k událostem došlo, byl právníkem ČSAD, které ve 
vydržení vlastnického práva mohlo být úspěšné, jak v rozsudku uvedl i okresní soud. Pan F. napadá 
také dohodu o narovnání mezi Městem a p. P., tvrdí, že bylo za pozemky zaplaceno dvakrát, přičemž 
ignoruje, že v případě neuzavření dohody by Město čekal vleklý soudní spor. Obvinil i geodety 
vytyčující stavební parcely, zkrátka každého kromě sebe. Právní úsek neshledává žádný důvod, proč 
by neměly být předmětné pozemky prodány za současné ceny a proč by neměli vlastníci domu, kteří 
pozemky ve vlastnictví Města užívají uhradit nájemné (bezdůvodné obohacení).     
Hlasováním  pro:7  proti:0  zdržel se:0 

MK doporučuje: Záměr prodeje pozemku parc.č.196/53 o výměře 18 m2 a část pozemku parc.č, 
196/14 k.ú. Pokratice (nutný odděl.geometr. plán) s doporučením, že po schváleném záměru prodeje 
se nechají ocenit pozemky dle znal. posudku v roce 1997, 2008 a 2015 s tím, že tento záměr bude 
projednán znova v MK dne 17.08.2015 pro doporučení ceny na následné zasedání ZM. 
 
Návrh na usnesení: 
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ZM schvaluje zám ěr prodeje pozemku parc. č.196/53 o vým ěře 18 m2 a části pozemku parc. č, 
196/14 v k.ú. Pokratice (nutný odd ěl.geometr. plán). 
  

 
 
19. Schválení zám ěru prodeje části pozemku parc. č. 5336 (ovocný sad) v k.ú. Litom ěřice (nutný 
odd ěl.geometr.plán), souhlas s umíst ěním ochranného valu 
Žadatel: IJS SERVICE s.r.o., Litoměřice, IČ 27323561 
 
Odůvodnění: Žádaný pozemek přímo sousedí s areálem firmy, při současných klimatických změnách 
a extrémních výkyvech počasí jde o ochranu majetku před přívalovou srážkovou vodou z vrchu 
Bídnice. V minulosti zde již několikrát došlo k vytopení. Jedna z možností jak čelit a předcházet 
škodám je obnova původního ovocného sadu s možností chovu včel a vybudování ochranného valu. 
Stanovisko OSNMM: O záměru prodeje části pozemku již bylo rozhodováno. Původní vlastník 
nemovitostí požádal o odkoupení části pozemku dle odděl. geometr. plánu z roku 2008 o výměru 1807 
m2 – z důvodu oplocení a ochrany majetku. 
Stanovisko OÚRM ze dne 5.05.2008: S prodejem předmětného pozemku za účelem oplocení zásadně 
nesouhlasí. Platná ani nově připravovaná územně plánovací dokumentace oplocení ani jiné stavby 
nepřipouští.   
Projednáno v MK: Nedoporučila z důvodu funkčního využití ÚP. 
ZM dne 27.05.2008 pod bodem usnesení II/4  neschvál ilo zám ěr prodeje pozemku.  
Nové stanovisko OÚRM 3.03.2015: Z hlediska platné územně plánovací dokumentace předmětná 
stavba - opatření před přívalovou srážkovou vodou, se nachází v lokalitě – plochy smíšené 
nezastavěné území s indexy (přírodní preference, zemědělství a ochranná zóna). Lze tedy 
konstatovat, že záměr žadatele není v rozporu s platnou ÚPD. Prodej pozemku doporučují jen na 
vybudování ochr. prvku z vrchu Bídnice a zároveň souhlasí s využitím této části pro chov včel. 
Podmínkou je zpracování projektu, který bude projednaný se Správou CHKO České Středohoří a 
vodoprávním úřadem MěÚ Litoměřice. Se záměrem obnovy původního ovocného sadu souhlasí, 
doporučují však pronájem nikoli prodej. 
Stanovisko OŽP: Žádaný pozemek je dlouhodobě zanedbaný, vznikají zde nepovolené skládky. Je 
zarostlý a drží se zde černá zvěř. Rekultivace tohoto pozemku bude stát nemalé peníze. Souhlasí 
s prodejem s tím, že by sad neměl být oplocený, na pozemku by se měl vybudovat rybníček. 
Projednáno v MK dne  23.03.2015  
MK bere v úvahu variantu: část pozemku prodat a zbývající část žadateli propachtovat. Tento návrh 
byl odložen za účelem místního šetření a zjištění zájmu sousedního vlastníka nemovitosti (čp. 2220) o 
odkoupení části pozemku. 
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Stanovisko OSNMM: Na základě doporučení MK byl osloven i vlastní sousední nemovitosti kde se 
nachází truhlárna, její vlastníci mají zájem o odkoupení, ale s ohledem na cenu pozemku, se nechtějí 
podílet na vybudování ochranného valu.    
Na základě místního šetření bylo zjištěno, že pozemek již dlouho nemá svůj původní charakter tj. 
ovocný sad, je zarostlý nálety a slouží, jako nepovolená skládka. Přes pozemek vede VN (ochranné 
pásmo). 
Žadatel nechal na své náklady zpracovat Studii – návrh vodohospodářských opatření, vypracoval Ing. 
M.J., Vodohospodářské projekty a realizace. Tato studie je schválená OŽP, podle této studie by se 
jednalo cca o 7200 m2. Jde o zbudování hráze (valu) s možností umístění převozných včelích úlů a 
dvou záchytných nádrží pro povodňovou vlnu.  
Nové projednání v MK dne 8.06.2015  
Stanovisko Ing.P. G.: Informoval o stanovisku báňského úřadu, který vydal rozhodnutí ohledně 
úložiště radioaktivního odpadu, vysvětlil graf vody vytékající z důlního díla včetně měření průtoku a 
monitoringu. Upozornil na vedení vysokého napětí na pozemku a také zdůraznil zachování 
bezpečnosti občanů v souvislosti s přemnožením divokých prasat, která na neudržovaném pozemku 
našla vhodný úkryt. 
   
Projednáno v MK dne 8.06.2015: hlasováním  pro:4   proti:1  zdržel se:2  
MK doporučuje prodej části pozemku pro vybudování ochranného valu dle vypracované Studie (nutný 
odděl. geometr. plán na zaměření skutečného stavu) a zbývající část pozemku pro obnovu ovocného 
sadu žadateli propachtovat. 
 
Návrh na usnesení: 
 
a) ZM schvaluje adresný zám ěr prodeje části pozemku parc. č. 5336 (ovocný sad) v k.ú. 

Litom ěřice (nutný odd ěl. geometr. plán) spole čnosti IJS SERVICE s.r.o.,  
Litom ěřice, IČO: 27323561. 

b) ZM souhlasí s uzav řením dohody o umíst ění stavby ochranného valu na pozemku parc. č. 
5336 v k.ú. Litom ěřice se spole čností IJS SERVICE s.r.o., Litom ěřice, IČO: 273 23 561, dle 
Studie (p říloha orig. zápisu). 
 

 
 
 
 
 



 

4 

 

 
 
20. Prodej části pozemku parc. č. 2877/4 (ost.plocha) o vým ěře cca 20 m 2 v k.ú. Litom ěřice 
(nutný odd ěl. geometr. plán) 
Žadatel: ČEZ Distribuce,a.s., Děčín 
 
Odůvodnění: Jedná se o přemístění trafostanice z objektu, který není v majetku žadatele. V současné 
době je trafostanice umístěna v bývalé octárně parc.č. 2863 v k.ú. Litoměřice. Výstavbou nové 
trafostanice včetně stávající kabelových rozvodů, které budou vytýčeny a přepojeny do rozvaděče NN 
nové TS. Oddělovací geometrický plán bude vyhotoven na základě skutečného zaměření stavby. 
Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace včetně změn je pozemek zařazen do 
ploch BH-Bydlení hromadné. V těchto plochách je mimo jiné přípustné umísťovat nezbytnou 
technickou vybavenost. Umístění TS není v rozporu s platnou územně plánovací dokumentací 
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Stanovisko OŽP: Podle zákresu je budoucí trafostanice v těsné blízkosti vzrostlých stromů  
z tohoto důvodu nesouhlasí s umístěním v tomto prostoru, současně upozorňují  
na skutečnost, že v této oblasti by umístění TS snížilo možnost výsadby zeleně včetně její údržby 
Projednáno v MK dne 8.06.2015 hlasováním:  pro:7            proti:0                zdržel se:0 
MK doporučuje, aby umístění stavby TS bylo předem odsouhlaseno OŽP s ohledem  
na jeho výše uvedené stanovisko. Doporučuje řešit stavbu TS formou smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě a souhlasem s umístěním stavby ve smyslu stavebního zákona. 
   
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje zám ěr prodeje části pozemku parc. č. 2877/4 (ost.plocha) o vým ěře cca 20 m 2 

v k.ú. Litom ěřice (nutný odd ěl. geometr. plán). 
   

 

21. Prodej opušt ěné a neudržované hrobky, sektor IV., II ř eviden ční číslo 06  
na Městském h řbitov ě v Litom ěřicích 
Žadatel: Š.J., Štětí 
 
Odůvodnění: ZM dne 6.3.2008 schválilo zásady pro prodej opuštěných a neudržovaných náhrobků 
(movité věci) a hrobek (nemovité věci), společně též hrobové zařízení, které se z důvodu opuštění 
jejich vlastníky staly vlastnictvím města. 
Stanovisko OSNMM: Projednáno se správcem městského hřbitova – jedná se o klasickou zděnou 
podzemní hrobku (urnový hrob). 
Dle nové metodiky ekonomického odboru je příjem za hrobové zařízení nutné zaúčtovat s aktuálním 
DPH (21%).   
Projednáno v MK dne 8.06.2015 hlasováním   pro:7          proti:0           zdržel se:0 
MK doporučuje prodej. 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje zám ěr prodeje nemovité v ěci - neudržované hrobky, sektor IV., eviden ční číslo 06 
na Městském h řbitov ě v Litom ěřicích. 
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22. Prodej pozemku parc. č. 4958/18 o vým ěře 22 m2 v k.ú. Litom ěřice  
Žadatel: manželé M. a A.J., Litoměřice 
 
Odůvodnění: Žadatel je vlastník stavby (zahradní chatky) v zahrádkářské kolonii, pro dořešení 
vlastnických vztahů, žádá o odkoupení, pozemku pod chatkou. 
Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace je pozemek zahrnutý  
do ploch RI – Individuální rekreace – chatové lokality. Z tohoto důvodu není z hlediska koncepce 
rozvoje města připomínek ani námitek.  
Stanovisko OSNMM: ZM dne 5.06.2014 pod bodem usnesení 102/4/2014 schválilo prodej 
zastavěných pozemků v zahrádkářských osadách za cenu smluvní 300,- Kč/m2 
Projednáno v MK dne 8.06.2015 hlasováním  pro:7    proti:0    zdržel se:0 
Doporučuje prodej. 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje zám ěr prodeje pozemku parc. č. 4958/18 o vým ěře 22 m2 (zast.plocha) v k.ú. 
Litom ěřice. 

 

 
23. Prodej pozemku parc. č. 4536/2 o vým ěře 15 m2 (zast.plocha) a 4536/1 o vým ěře 1755 m2 
(zahrada) v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel: M.S., Litoměřice 
 
Odůvodnění: Jedná se o zahrádku na Třeboutické stráni včetně pozemku pod chatkou (chatka ve 
vlastnictví žadatelky). Na tyto pozemky je s žadatelkou uzavřena nájemní smlouva ze dne 11.07.2014. 
Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace je pozemek zahrnutý  
do ploch RI – Individuální rekreace – chatové lokality. Z tohoto důvodu není z hlediska koncepce 
rozvoje města připomínek ani námitek.  
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Stanovisko OSNMM: ZM dne 5.06.2014 pod bodem usnesení 102/4/2014 schválilo prodej 
zastavěných pozemků v zahrádkářských osadách za cenu smluvní 300,- Kč/m2 a zahrad  
za 100,- Kč/m2. 
Projednáno v MK dne 8.06.2015 hlasováním  pro:7   proti:0     zdržel se:0 
Doporučuje prodej. 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje zám ěr prodeje pozemku parc. č. 4536/2 o vým ěře 15 m2 (zast.plocha)  
a 4536/1 o vým ěře 1755 m2 (zahrada) v k.ú. Litom ěřice. 
 

 

 
24. Prodej části pozemku parc. č. 4863/1 (ost.plocha) v k.ú. Litom ěřice (nutný odd ěl. geometr. 
plán) 
Žadatel: spol. HKS-CZ s.r.o.,IČO:25030469, Litoměřice 
 
Odůvodnění: Je zpracovaná PD k územnímu řízení pro stavbu výrobní haly. MK dne 1.12.2014 
souhlasila s vydáním souhlasu pro vjezd do areálu za podmínky dořešení právního vztahu k části 
pozemku parc.č. 4863/1 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice  a dle stanoviska a podmínek  OŠKSaPP:  
nutnost výsadby 4 stromů topolů  z pohledových důvodů v rámci stavby.  
Stanovisko OÚRM: Není námitek ke stavbě a je v souladu s ÚP, doporučují prodat pouze  část 
pozemku potřebnou pro výstavbu  sjezdu a část pro výsadbu stromů (dle situace)  cca o 500 m2. 
Z  důvodu možné realizace propojovací komunikace zakreslené v platné územně plánovací 
dokumentaci i v zapsané územní studii pro část lokality 4 a 61. 
Stanovisko OSNMM: Prodej řešit smlouvou o budoucí kupní smlouvě, když přesné zaměření části 
pozemku bude provedené až po zhotovení vjezdu; vlastní prodej řešit před kolaudací stavby. 
Projednáno v MK dne 8.06.2015 :hlasováním  pro:3  proti:1  zdržel se:3 
MK nerozhodla, důvodem je sporný názor na to zda prodat celý pozemek nebo jen část. 
 
Návrh na usnesení: 
 

a) ZM schvaluje adresný zám ěr prodej části pozemku parc. č. 4863/1 v k.ú. Litom ěřice 
(nutný odd ěl. geometr. plán)  spole čnosti HKS-CZ s.r.o., Litom ěřice, IČO:250 30 469. 

 
b) ZM souhlasí s uzav řením dohody o umíst ění stavby p říjezdové komunikace a výsadby 

strom ů na pozemku parc. č. 4863/1 v k.ú. Litom ěřice se  spole čností HKS-CZ s.r.o., 
Litom ěřice, IČO:250 30 469. 
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25. Prodej části pozemku parc. č. 4008/1 (ost.plocha) v k.ú. Litom ěřice (nutný odd ěl. geometr. 
plán) 
Žadatel: Střední škola Pohoda s.r.o.,IČ: 25022016,  Litoměřice 
 
Odůvodnění: Na základě připravované stavby: Stavební úpravy pro využití půdního prostoru jako 
učebny, dle PD musí být realizováno bezpečnostní požární řešení – únikové schodiště, které je mimo 
objekt. 
Stanovisko OSNMM: Nové učebny se mají otevírat v září 2015. 
Stanovisko OÚRM: K záměru prodeje části pozemku parc. č. 4008/1 za účelem výstavby schodiště 
sdělujeme, že z  hlediska souladu s platnou územně plánovací dokumentací, kterou je Územní plán 
Litoměřice, včetně změn, není připomínek. Upozorňujeme, že v tomto případě se jedná o ochranné 
pásmo městské památkové rezervace.  Z konzultace záměru s městským architektem nad podkladem 
zákresu předpokládaného umístění schodiště v katastrální mapě vyplynulo, že jako vhodnější varianta 
z hlediska pohledového se jeví umístit schodiště na protilehlou stranu budovy (případně využít k 
tomuto i nižšího přístavku) a zachovat tak pohledový ráz objektu umístěného při nástupu do areálu, 
tedy pohledově významného, jehož význam může umocnit i případné odstranění zdi při nástupu do 
areálu.  
Stanovisko projekční kanceláře: Příprava únikového schodiště je vyvolaná nárůstem žáků  
ve škole a tím nevyhovujícím požárním normám z hlediska úniku v případě požáru. Varianta výstavby 
nad kuchyní byla také projednávána. Schodiště není možné realizovat, protože nevyhovuje požárním 
normám ani hygienickým (únik v blízkosti oken, tedy v požárně nebezpečném prostoru, nedostatečné 
odstupy od sousedních požárních úseků).   
Z důvodu toho, že objekt leží v oblasti památkového zájmu OŠKSaPP již vydal závazné stanovisko, 
dále pak i HZS a KHS.   
Projednáno v MK dne 8.06.2015 hlasováním  pro:7  proti:0  zdržel se:0 
MK doporučuje prodej části pozemku i umístění stavby požárního schodiště; realizováno by mělo být 
do začátku školního roku.  
 
Návrh na usnesení: 
 

a) ZM schvaluje adresný zám ěr prodeje části pozemku parc. č. 4008/1 o vým ěře cca 20 m 2 
(ost. plocha) v k.ú. Litom ěřice (nutný odd ěl. geometr. plán)  Střední škole Pohoda s.r.o.,  
Litom ěřice, IČO: 250 22 016. 

 
b) ZM souhlasí s uzav řením dohody o  umíst ění stavby požárního schodišt ě  

na pozemku parc. č. 4008/1 v k.ú. Litom ěřice se St řední školou Pohoda s.r.o.,  
Litom ěřice, IČO: 250 22 016. 
 

 
 
 
26. Prodej 7 stavebních pozemk ů pro výstavbu RD na části pozemku parc. č. 2355/1 v k.ú. 
Litom ěřice (nutný odd ěl. geometr. plán) 



 

10 

 

Žadatel: OSNMM   
 
Odůvodnění: Odbor ÚR zadal zpracování projektové dokumentace na výstavbu komunikace, 
chodníků, veřejného osvětlení, plynovodu, dešťové kanalizace, kanalizačních a vodovodních přípojek 
pro lokalitu mezi ulicemi Višňová, K Radobýlu a Jasanová v Litoměřicích – Pokraticích. Nová ulice 
nemá zatím přidělený název – pracovní je Jasanová. Tato PD bude odevzdaná k projednání a 
následnému stavebnímu řízení v červnu 2015. 
Rozdělením parcely č. 2355/1 o celkové výměře 9309 m2 vznikne 7 stavebních parcel  
o výměrách: 736, 689, 1218, 757, 717, 774 a 763 m2, celkem 5 654m2 .     
Výše uvedený pozemek byl bezúplatně převeden na město v roce 2004 od ČR- Pozemkového fondu 
za účelem zastavění veřejně prospěšnou stavbou nebo stavbou pro bydlení. Parcelu č. 2355/18 o 
výměře 510 m2 město získalo na základě směnné smlouvy v roce 2014 s tím, že je zde plánovaná 
výstavba komunikace.                                                                                                                                                                                                          
Odhad stavebních nákladů na vybudování infrastruktury je ve výši cca. 8 800 tis. Kč., lze tedy zahájit 
tento prodej pozemků vyvolávací cenou cca 1 556Kč/m2.  
Záměr OÚRM je získat část finančních prostředků prodejem nezasíťovaných pozemků s tím, že by se 
město v KS zavázalo toto provést do 10/2016, prodej pozemků by měl být uskutečněn do konce roku 
2015 formou veřejné licitace, kdy nejsou stavební pozemky zatíženy 21% DPH na základě regulativu 
pro výstavbu RD v této lokalitě (podmínek výstavby). Přesné podmínky a závazek Města Litoměřice 
do 30.10.2016 zbudovat k hranicím prodávaných pozemků rozvody a přípojky budou ještě projednány 
v RM a v ZM při schvalování prodeje. 
 
Projednáno v MK dne 8.06.2015: hlasováním  pro:7  proti:0  zdržel se:0 
MK doporučuje schválit záměr prodeje veřejnou licitací. 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje zám ěr prodeje 7 stavebních pozemk ů pro výstavbu RD na části pozemku parc. č. 
2355/1 v k.ú. Litom ěřice formou ve řejné licitace. 
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Prodeje: 
 
27. Prodej pozemku parc. č. 2718/11 o vým ěře 106 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litom ěřice  
Žadatel: CITUS s.r.o, Litoměřice, IČO: 61538311. 
 
Odůvodnění:  Žadatel v roce 2012 odkoupil sousední nemovitost č.p. 59 „ restaurace Dobrá Bašta“. 
Objekt působí, jako solitérní stavba a významně se podílí na utváření obrazu města. Je proto žádoucí, 
aby bašta a její bezprostřední okolí trvale posilovaly urbanistické hodnoty centra. Z důvodu plánované 
rekonstrukce opakovaně žádají o odkoupení. 
Stanovisko OÚRM z 2.4.2014: S prodejem nesouhlasí, doporučují pronájem, v platné územně 
plánovací dokumentaci je uvedená sídelní zeleň veřejná – městské hradby. 
Projednáno v MK dne 7.04.2014  hlasováním  pro:4  proti:0  zdržel se:1 
MK doporučila schválit záměr prodeje. 
ZM dne 24.04.2014 pod bodem usnesení 77/3/14 neschv álilo zám ěr prodeje. 
Nová žádost o revokaci usnesení ZM. 
Stanovisko OÚRM: Funkčnost stavebně technických prvků objektu bašty, zejména odvádění dešťové 
vody ze střechy, vzhled a dobrý technický stav obvodového zdiva je podmíněn stavem povrchů v jeho 
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bezprostředním okolí, část žádaného pozemku užívá vlastník jako předzahrádku, která je vydlážděná 
a ohraničená zídkou a je ve velmi špatném stavu. Po pečlivém zvážení urbanistických, 
architektonických a stavebně technických argumentů souhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 
2718/2 a i části pozemku parc.č. 2718/1 (nový pozemek parc. 2718/11) v k.ú. Litoměřice dle nákresu.  
Projednáno v MK dne 23.03.15 hlasováním  pro:7  proti:0  zdržel se:1 
MK doporu čuje  prodej  na základ ě stanoviska OÚRM a po konzultaci s m ěstským architektem, 
doporu čuje z řízení p ředkupního práva pro m ěsto Litom ěřice.  
Záměr prodeje projednán a schválen v ZM 9.04.2015 pod bodem 102/5/2015. 
Zveřejněno na úřední desce: od 22.05.2015 do8.06.2015 není připomínek ani námitek. 
Cena dle znaleckého posudku č. 24/488/15   
Ocenění staveb 33.646,- Kč a ocenění pozemku 102.617,- Kč celkem: 135.963,- Kč 
       
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 2718/11 o vým ěře 106 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litom ěřice za 
cenu dle znaleckého posudku 135.963,-K č spole čnosti CITUS s.r.o,  Litom ěřice, IČO: 615 38 311 
a uhrazení náklad ů za vypracování znal. posudku  ve výši 4.235,-K č a za vyhotovení odd ěl. 
geometr. plánu ve výši 3.630,-K č, sou časně ZM schvaluje z řízení p ředkupního práva 
k prodávané nemovité v ěci ve prosp ěch Města Litom ěřice. 
                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
28. Prodej pozemku parc. č. 4008/124 o vým ěře 2287 m2 včetně stavby bez č.p. v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel: GEOTERN s.r.o, Litoměřice, IČO: 254 90 834, 
 
Odůvodnění: Původní žádost: Záměrem společnosti je zbudování informačního střediska  
pro alternativní zdroje energie se zvláštním zřetelem na využití geotermální energie, dále vybudování 
špičkového zázemí pro odborníky, kteří budou pracovat na realizaci geotermálního projektu GTE 
Litoměřice. Pro popularizaci geotermální energie je i instalování sbírky minerál ů a hornin , které 
společnost vlastní – výstava by byla zpřístupněna pro veřejnost. Záměrem je také instalace 
interaktivního modelu  3D – geotermální teplárny. Dále přestavba přednáškového sálu pro konání 
konferencí, kanceláře, provozní laboratoře, garáž pro uskladnění unikátní velkoprůměrové vrtné 
soupravy.    
Nová žádost: Záměrem společnosti je zbudování atraktivního sídla firmy GEOTERN s,r.o.,  
a vybudování expozice unikátní mineralogické sbírky a trvalé instalace alternativních zdrojů energie 
pro RD. Při vlastní realizací budou plně respektovat podmínky městského architekta i geotermálního 
projektu. 
Stanovisko OSNMM: Opakovaná žádost- původní žádost byla v roce 2010. Tento záměr byl projednán 
v MK dne 21.02.2011. MK nedoporučuje, prodej řešit až bude jasná urbanistická studie celého areálu.     
ZM dne 10.03.2011 pod bodem usnesení 103/4/11 schvá lilo zám ěr prodeje p ůvodních pozemk ů 
včetně stavby parc. č. 4008/124, 125 a 126 o celkové vým ěře 2287 m2 (nyní slou čeny do parc. č. 
4008/124 o vým ěře 2287 m2 v k.ú. Litom ěřice). 
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Na základě schválení záměru byl v roce 2011 zhotoven znalecký posudek č. 1675-11 cena 
nemovitosti 15.530.589,- Kč.  
ZM dne 5.05.2011 tento prodej výše uvedené nemovitosti stahuje z programu jednání.  
 
Projednáno v MK 7.01.2015: MK doporučuje tento bod odložit do 31.12.2015.  
Nové projednání v MK 8.06.2015 : Na základě jednání s OPS (manažer geotermálního projektu) 
a  právním úsekem byla vypracovaná kupní smlouva s právem zp ětné koup ě v trvání 5ti let od 
podpisu smlouvy. 
Mgr. A.T. na MK: Vysvětlil vzájemnou dohodu ohledně sjednaných podmínek a možný přínos pro 
realizaci záměru geotermálního projektu Města Litoměřice. 
Hlasováním  pro:7  proti:0  zdržel se:0 MK doporučuje prodej 
Zveřejněno na ú řední desce od 9.06.2015 do 24.06.2015 

Znalecký posudek z 12.06.2015       15.215 790,- K č 

Návrh na usnesení: 
a) ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 4008/124 o vým ěře 2287 m2 včetně stavby bez č.p. 

v k.ú. Litom ěřice spole čnosti GEOTERN s.r.o.,  Litom ěřice, IČO: 254 90 834, za cenu dle 
znaleckého posudku 15.215.790,- K č uhrazenou dle splátkového kalendá ře v pěti 
splátkách (první splátka p řed podpisem KS a poslední splátka do 20.12.2019); p rodej 
bude realizován formou smlouvy o koupi nemovité v ěci s právem zp ětné koup ě na 5 let 
a zřízením zástavního práva pro M ěsto Litom ěřice do zaplacení kupní ceny, náklady za 
vypracování znaleckého posudku ve výši 7.500,- K č uhradí kupující. 

 
 

b) ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 4008/124 o vým ěře 2287 m2 včetně stavby bez č.p. 
v k.ú. Litom ěřice spole čnosti GEOTERN s.r.o.,  Litom ěřice, IČO: 254 90 834, za cenu 
smluvní ……..,-K č uhrazenou dle splátkového kalendá ře (první splátka p řed podpisem 
KS a poslední splátka do 20.12.2019); prodej bude r ealizován formou smlouvy o koupi 
nemovité v ěci s právem zp ětné koup ě na 5 let a z řízením zástavního práva pro M ěsto 
Litom ěřice do zaplacení kupní ceny, náklady za vypracování  znaleckého posudku ve 
výši 7.500,- K č uhradí kupující. Kupní cena je stanovena s ohledem  na to, že m ěsto tuto 
nemovitost nabízí k prodeji od roku 2011, ale z d ůvodu omezení využití stavby kv ůli 
geotermálnímu projektu dosud bez zájemc ů o koupi.   

 

   

29. Prodej pozemk ů parc. č. 4008/5 o vým ěře 528 m2 a 4008/6 o vým ěře 72 m2
 včetně staveb bez 

č.p./č.e. v k.ú. Litom ěřice formou smlouvy o budoucí kupní smlouv ě 
Žadatel: PROFISTAV Czech s.r.o.,IČ: 27922430, Praha 2 
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Odůvodnění: Jedná se o opakovaný prodej. Záměr prodeje byl projednán a schválen ZM dne 
12.12.2013 usnesením č. 250/9/13. 
ZM usnesením č. 20/1/2014 ze dne 30.1.2014 schválilo: Prodej pozemků parc.č. 4008/5  
o výměře 528 m2 a 4008/6 o výměře 72 m2

 včetně staveb bez č.p./č.e. v k.ú. Litoměřice  
za cenu smluvní ve výši 5 miliónů Kč. Tuto kupní cenu měl kupující uhradit dvěma splátkami, a to ½ 
ceny při podpisu KS a ½ ceny nejpozději do 1 roku. Současně měla být zřizena výhrada vlastnického 
práva ve smyslu § 2132 občanského zákoníku do uhrazení celé kupní ceny. ZM dne 13.03.2014 
usnesením č. 55/2/14 neodsouhlasilo snížení kupní ceny dle požadavku kupujícího na 4.200.000,-Kč. 
Dopisem ze dne 7.04.2014 nabízená kupní cena činila 3.500.000,- Kč. Žadatelé nakonec od prodeje 
z finančních důvodů odstoupili a ZM dne 24.07.2014 prodej zrušilo usnesením č. 20/1/214.   
Stanovisko OÚRM: Prodej není v rozporu se záměry rozvoje města a taktéž není v rozporu s platnou 
územně plánovací dokumentací (ÚPD). Nemovitosti jsou zahrnuty do plochy s funkčním využitím pro 
veřejnou vybavenost (OV).  
Zveřejněno na úřední desce: od 10.01.2014 do 27.01.2014 není připomínek ani námitek 
Znalecký posudek č. 1999-14 ze dne 4.03.2014           6.054 610,- Kč  
Zveřejněno na úřední desce: od 9.06.2015 do 24.06.2015   
RM dne 25.09.2014 schválila prodej pozemků parc.č. 4008/5 o výměře 528 m2 a 4008/6  
o výměře 72 m2

 včetně staveb bez č.p./č.e. v k.ú. Litoměřice formou veřejné licitace. 
Zveřejněno na úřední desce: od 10.01.2014 do 27.01.2014, není připomínek ani námitek. 
Minimální vyvolávací cena za uvedené nemovitosti činí 4.000.000,-Kč.  
Termín konání veřejné licitace byl 8.12.2014, žádný zájemce. 
Nová žádost: Od společnosti PROFISTAV Czech s.r.o, Vinohradská 2165/48, Praha 2, IČO: 279 22 
430, jednatel – A.B., Banská Bystrica, SR, (doručovací adresa Třeboutice). 
Odůvodnění: Společnost má záměr zřídit v objektu dům s pečovatelskou službou (DPS)  
o kapacitě 80-100 lůžek, za nemovitosti nabízí 4.000.000,-Kč s tím, že by koupi a přestavbu 
financovala prostřednictvím dotačních projektů, bankovními úvěry či vlastními finančními zdroji. Jde o 
rekonstrukci celého objektu, která však bude probíhat na základě výsledku dotačního řízení o 
poskytnutí dotace z fondu EU, proto společnost požaduje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
do konce června 2015, a to na dobu určitou do 25.12.2015. Pokud do té doby nebude uhrazena kupní 
cena (z dotace) od záměru odstupují. 
Zveřejněno na úřední desce od 9.06.2015 do 24.06.2015 
Dopad do rozpočtu: navýšení rozpočtu 2015  4802/4000  
Návrh na usnesení: 
  
ZM schvaluje prodej pozemk ů parc. č. 4008/5 o vým ěře 528 m2 a 4008/6 o vým ěře 72 m2

 včetně 
staveb bez č.p./č.e. v k.ú. Litom ěřice za kupní cenu 4.000.000,-K č spole čnosti PROFISTAV 
Czech s.r.o,  Praha 2, I ČO: 279 22 430, formou smlouvy o budoucí kupní smlou vě s podmínkou 
úhrady celé kupní ceny do 25.12.2015 a doložení pos kytnutí dotace nebo úv ěru na z řízení domu 
s pečovatelskou službou v prodávaných objektech. Kupní c ena je stanovena s ohledem na to, 
že se jedná o nepot řebný majetek m ěsta, který je od 12.12.2013 nabízen k prodeji bez z ájemců 
o koupi.  
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30. Prodej BJ č. 438/5 v ul. Kubínova v k.ú. Pokratice dle schvále ných Zásad prodeje obytných 
domů, jednotek a nebytových prostor ů z majetku M ěsta Litom ěřice . 
Žadatel: OSNMM  
 
Odůvodnění: Jedná se o jednu ze dvou posledních neprodaných BJ v ul. Kubínova ,  
za kterou musí město přispívat do fondu oprav. Stávající nájemce podal žádost o odkoupení bytu za 
odhadní, tj. nesníženou cenu (bez úpravy koeficientem). V minulosti již město tuto BJ nabízelo 
nájemci ke koupi, ale vzhledem k tomu, že nájemce měl neuhrazené pohledávky vůči Městu 
Litoměřice, nebyl mu nákup umožněn. Kupní cena byla stanovená prodávajícím na základě znal. 
posudku č. 1243-08, vypracovaného Ing. R.V. na 347.870,-Kč. Nájemce potvrdil v prohlášení ke koupi 
BJ zaplacení kupní ceny na tři rovnoměrné částky, přičemž první splátka bude zaplacena před 
podpisem kupní smlouvy a další dvě v ročních intervalech (tato varianta je podmíněna vkladem do 
katastru nemovitostí výhrady vlastnického práva ve prospěch kupujících do uhrazení celé kupní ceny).  
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5. 2+0  39,50 m2 347.870,-  Kč R.P. a L.P. 
Kubínova  
412 01 Litoměřice 

 
Návrh na usnesení:  
 
ZM schvaluje prodej BJ č. 438/5, v dom ě  stojícím na pozemku parc. č. 657/8  
a souvisejících podíl ů ve výši 3950/279574 na spole čných částech domu a pozemku v k.ú. 
Pokratice za nesníženou kupní cenu 347.870,- K č manželům R. P. a L. P, Litom ěřice. Kupní 
cena bude uhrazena ve t řech splátkách, první p řed podpisem kupní smlouvy, druhá do 1 roku 
od podpisu kupní smlouvy a t řetí splátka do dvou let od podpisu kupní smlouvy. D o doby 
uhrazení celé kupní ceny bude z řízena výhrada vlastnického práva ve prosp ěch kupujících.   
 
 
31. Prodej BJ č. 437/21 v ul. Topol čianská  v k.ú. Litom ěřice dle schválených Zásad prodeje 
obytných dom ů, jednotek a nebytových prostor ů z majetku M ěsta Litom ěřice. 
Žadatel: OSNMM   
 
Odůvodnění: Jedná se o poslední neprodanou BJ v ul. Topolčianská, za kterou musí město přispívat 
do fondu oprav. Stávající nájemce podal žádost o odkoupení bytu za odhadní, tj. nesníženou cenu 
(bez úpravy koeficientem). V minulosti již město tuto BJ nabízelo nájemci ke koupi, ale vzhledem 
k tomu, že nájemce měl neuhrazené pohledávky vůči Městu Litoměřice, nebyl mu nákup umožněn. 
Kupní cena byla stanovená prodávajícím na základě znal. posudku č. 3354/2008, vypracovaného Ing. 
K. D. na 301.290,-Kč. Nájemce potvrdil v prohlášení o prodeji BJ zaplacení kupní ceny hotově před 
podpisem kupní smlouvy, v tom případě mu bude dle schválených Zásad prodeje obytných domů, 
jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice poskytnuta sleva z celkové kupní ceny ve 
výši 10%, tedy 30.129,- Kč. 
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21. 1+1  35,51 m2 271.161,-  Kč M.S. 
Topolčianká  
412 01 Litoměřice 

 
Návrh na usnesení:  
 
ZM schvaluje prodej BJ č. 437/21, v dom ě  stojícím na pozemku parc. č. 2998  
a souvisejících podíl ů ve výši 3551/124618 na spole čných částech domu a pozemku v k.ú. 
Litom ěřice, za kupní cenu 271.161,- K č paní M.S., Litom ěřice.  
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32. Nákup stavby bez č.p.(garáž) stojící na pozemku v majetku obce parc. č. 4082 v k.ú. 
Litom ěřice 
Žadatel: Ing. P:N., Nebahovy  
 
Odůvodnění: Na základě usnesení o dědictví č.j. D 3/2015 se žadatel  stal vlastníkem stavby – 
garáže, která stojí na pozemku v majetku města parc.č. 4082 o výměře 23 m2 . Na základě 
předkupního práva dle § 3056 odst.1 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. vlastník stavby nabízí 
městu prodej garáže za cenu smluvní ve výši 22.500,-Kč. Město Litoměřice v minulosti v této lokalitě 
prodávalo pozemky.   
Projednáno v MK 8.06.2015: hlasováním  pro:0  proti:7  zdržel se :0 
MK nedoporučuje nákup a    hlasováním  pro:7  proti:0  zdržel se :0 
MK doporučuje prodej pozemku pod garáží. 
 
Návrh na usnesení:  
 

a) ZM neschvaluje využití p ředkupního práva na koupi stavby bez č.p. (garáž), která stojí 
na pozemku parc. č. 4082 k.ú. Litom ěřice ve vlastnictví M ěsta Litom ěřice, za nabídkovou 
cenu ve výši 22.500,-K č od Ing. P.N., Nebahovy .  

 
b) ZM schvaluje zám ěr prodeje pozemku parc. č. 4082 o vým ěře 23 m2 v k.ú. Litom ěřice. 

 

 
 
33. Zřízení věcného b řemene - služebnosti umíst ění veřejně přístupného chodníku k části 
pozemku parc. č. 1319 v k.ú. Litom ěřice  
Žadatel:  OSNMM 
 
Odůvodnění: Vlastníky pozemku parc.č. 1319 v k.ú. Litoměřice jsou pan F.M., Lovosice a pan D. P.,  
Litoměřice. Na pozemku parc.č. 1319 je umístěn chodník, který je v majetku města. V souvislosti 
s úpravou kruhové křižovatky a potřebou vlastníků pozemku parc.č. 1319 oplotit svůj pozemek 
proběhlo dne 20.4.2015  místní šetření za účasti zástupců OÚRM a ODaSH. Vlastníci nemovitosti část 
pozemku prodávat nechtějí, souhlasí se zřízením služebnosti umístění veřejně přístupného chodníku 
podle GP č. 4303-67/2015 ve prospěch Města Litoměřice. Jedná se o cca 5 m2. Jednorázová úplata 
byla dohodnuta s vlastníky zatěžované nemovitosti v částce 10.000,- Kč. 
Náklady spojené s GP ve výši 3.630,- Kč a poplatek za vklad práva do KN uhradí Město Litoměřice. 
 
Návrh na usnesení: 
                                                                                                                                                                                                                                 
ZM schvaluje  zřízení věcného b řemene - služebnosti umíst ění veřejně přístupného chodníku 
na části pozemku parc. č. 1319 v k.ú. Litom ěřice v rozsahu dle GP č. 4303-67/2015, povinní M.F., 
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Lovosice a P.D., Litom ěřice, oprávn ěný Město Litom ěřice, a to za jednorázovou úplatu ve výši 
10.000,- Kč. Náklady spojené s vyhotovením GP ve výši 3.630,- Kč a poplatek za vklad práva do 
KN uhradí M ěsto Litom ěřice. 

 
 
 
34. Zřízení věcného b řemene – služebnosti  umíst ění provozování, údržby a oprav elektriza ční 
distribu ční soustavy k části pozemk ů parc.č. 4855/1, 4858/7, 4858/9 a 4858/16 v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel:  ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, IČ: 24729035 
 
Odůvodnění: V rámci stavební akce  IE-12-4002660 „ Litom ěřice, Mlékojedská –VN, TS, kabelové 
NN vývody“ (IE-12-4002788) byla žadatelem vybudována nová elektrizační distribuční soustava. " 
Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č. 
9810000247 ze dne 30.6. 2010. Objednavatelem geometr. plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky 
za vklad práva do KN  hradí žadatel.  

Parcelní 
číslo 

Název druhu 
pozemku 

Způsob využití Výměra 
Druh 

zařízení 
(přípojka) 

Délka 
vedení 

bm 

náhrada 
za bm / 

Kč 

DPH 
21% 

výpočet      
(bez 
DPH) 

4855/1 ostatní plocha ostat.komunikace 586 NN 28,14 96,00 567,30 2 701,44 

4858/16 ostatní plocha ostat.komunikace 66 NN 14,75 96,00 297,36 1 416,00 

4858/7 ostatní plocha ostat.komunikace 139 NN 38,98 96,00 785,84 3 742,08 

4858/9 ostatní plocha silnice 1977 NN 
78,51 96,00 

1 
582,76 

7 536,96 

cena celkem bez DPH   160,38   
3 

233,26 
Kč 

15 
396,48 

Kč 

cena celkem s DPH         
18 

629,74 
Kč 

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

Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje z řízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění, provozování, údržby  
a oprav elektriza ční distribu ční soustavy k části pozemk ů parc.č. 4855/1, 4858/7, 4858/9, a 
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4858/16 v k.ú. Litom ěřice, v rozsahu dle GP č. 4284-46/2015 ve prosp ěch oprávn ěného spol. 
ČEZ Distribuce, a.s., D ěčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 15.396,-  Kč + 21% DPH a 
uhrazení poplatk ů za vklad práva do KN. 
 

  

35. Zřízení věcného b řemene – služebnosti  umíst ění provozování, údržby a oprav elektriza ční 
distribu ční soustavy k části pozemku parc. č. 3534/1 v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel:  ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, IČ: 24729035 
 
Odůvodnění: V rámci stavební akce „LT, Ltm, kNN Nerudova, p.p.č. 3408/51v k.ú. Litoměřice, nové 

byla žadatelem vybudována nová elektrizační distribuční soustava. OM č. stavby IP-12-4004556" 
Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č. 
9810000390 ze dne 27.2.2014. Objednavatelem geometr. plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky 
za vklad práva do KN  hradí žadatel.  

Parcelní 
číslo 

Název 
druhu 

pozemku 

Způsob 
využití 

Výměra 
Druh 

zařízení 
(přípojka) 

Délka 
vedení 

bm 

náhrada 
za bm / 

Kč 

DPH 
21% 

výpočet      
(bez DPH) 

3534/1 
Ostatní 
plocha,  

 ostatní 
komunikace 

4455 NN 59 96,00 1189,44 5664,00 

cena celkem bez DPH   59   
1189,44 

Kč 
5664,00Kč 

cena celkem s DPH         6853,44Kč 

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

Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje z řízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění, provozování, údržby  
a oprav elektriza ční distribu ční soustavy k části pozemku parc. č. 3534/1 v k.ú. Litom ěřice, v 
rozsahu dle GP č. 4292-48/2015 ve prosp ěch oprávn ěného spol. ČEZ Distribuce, a.s.,  D ěčín, za 
jednorázovou úhradu ve smluvní výši 5.664,-K č + 21% DPH a uhrazení poplatk ů za vklad práva 
do KN. 
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36. Revokace usnesení ZM 59/03/2015 ze dne 29.1.201 5,  týkající se z řízení služebností k v ěcem 
nemovitým v areálu bývalých kasáren Pod Radobýlem, Dukelských hrdin ů a  k budov ě 
velitelství č.p.76 v ul. 5. Kv ětna v k.ú. Litom ěřice  
Žadatel: MO ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,  Praha 
    Armádní servisní p.o.,  Praha  
 

Odůvodnění:  V lednu 2015 projednávalo ZM žádosti výše uvedených žadatelů o zřízení věcných 
břemen- služebností na dobu neurčitou k bývalým vojenským objektům předaným Městu; jedná se o 
historický majetek Města. Žádosti byly podány s odkazem na ustanovení § 2c odst. 9 zákona č. 
172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších 
předpisů. 

ZM usnesením č. 59/03/2015 ze dne 29.1.15 zřízení věcných břemen neschválilo, a zároveň pověřilo 
OSNMM, OÚRM a KSaT-právní úsek k dalšímu jednání s žadateli. Jednání, kterého se zúčastnil i 
zastupitel Ing. P.U., proběhlo dne 1.4.2015. Na jednání byly žadatelům vysvětleny důvody neschválení 
jejich žádosti, spočívající zejména:  

• v časově neomezeném trvání požadovaných služebností 
• velkém rozsahu služebností na budově bývalého velitelství (č.p. 76) 
• zřízení práva umístění stavby na pozemcích Města i pro montované stavby v bývalých 

kasárnách Pod Radobýlem, konkrétně na pozemcích parc.č. 5251/1, 5251/2, 5251/9, 5227/36, v 
k,ú. Litoměřice, když tyto stavby mohou být z pozemků odstraněny. MO uvádí, že na odstranění 
staveb nemá finanční prostředky a také je povinno (podle vnitřních předpisů) pokusit se nejprve 
o prodej staveb.  

Žadatelé uvedli, že jsou si vědomi neurčité doby, na kterou navrhují služebnosti zřídit, nicméně MO 
nedokáže v současnosti odhadnout, po jak dlouhou dobu bude potřebovat nemovitosti užívat (týká se 
zejména budovy velitelství). Všechny služebnosti navrhují zřídit „in personam“, tedy výlučně pro 
žadatele (nepřecházejí na právní nástupce). Bylo dohodnuto, že se zřízení služebností rozdělí do dvou 
smluv uzavíraných s ČR-MO, jedna na areály bývalých kasáren a druhá k budově bývalého velitelství 
v ul..5.května. Na jednání bylo dohodnuto zredukování počtu parkovacích míst nárokovaných ze strany 
MO ve dvoře budovy bývalého velitelství na celkový počet 14. 

S druhým žadatelem Armádní servisní p.o., bude uzavřena samostatná smlouva.  

Smlouva č. 660-6/2014-6440 zajišťuje na dobu neurčitou ve prospěch ČR-MO: 
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• právo umístění stávajících staveb tj. garáží a hal na pozemcích Města v areálu Pod Radobýlem  
• právo stezky a cesty k těmto stavbám  

Tato práva se vztahují i na montované stavby na pozemcích parc.č. 5251/1, 5251/2, 5251/9, 5227/36, 
v k,ú. Litoměřice, které by mohly být z pozemků MO odstraněny.  

• právo umístění telekomunikačního zařízení k nemovité věci- pozemku parc.č. 4008/36 v k.ú. 
Litoměřice, v rozsahu dle GP č. 3848-64/2011 v areálu bývalých kasáren Dukelských hrdinů. 

Smlouva č.660-7/2014-6440 zajišťuje na dobu neurčitou ve prospěch ČR-MO (bývalé velitelství v ul. 5. 
května): 

• užívací právo, spočívající v oprávnění užívat pozemek parc.č. 74 a jeho součásti, zejména 
stavbu č.p. 76 pro umístění a provoz administrativních pracovišť (kanceláří) včetně jejich 
logisticko-technického zabezpečení (sklad, garáže), specifikace rozsahu služebnosti viz čl. III. 
odst. 3 přiložené smlouvy 

• služebnost stezky a cesty  
• zřízení služebnosti umístění telekomunikačního zařízení k nemovité věci – k celému pozemku 

parc.č. 76 v k.ú. Litoměřice  
 

Armádní servisní p.o. - zřízení služebnosti užívacího práva na dobu neur čitou 

• užívací právo, spočívající v oprávnění užívat pozemek parc.č. 74 a jeho součásti, zejména 
stavbu  č.p. 76 pro umístění a provoz administrativních pracovišť (3 kanceláře v suterénu 
s technickým zabezpečením a sociálním zařízením včetně přístupu, 2 vyhrazená parkovací 
místa na dvoře) a právo přístupu.  

Stanovisko OSNMM: Požadované služebnosti zřizované na dobu neurčitou, zejména služebnosti v 
kasárnách Pod Radobýlem a bývalém velitelství v ul. 5. května jsou v rozsahu, který značně ztěžuje 
výkon vlastnických práv a znesnadní budoucí využití a úpravy nemovitostí Městem. Žadatel měl 
možnost z převodu vyloučit nemovité věci, které nadále nezbytně potřebuje k plnění svých funkcí nebo 
k plnění svých závazků vyplývajících z mezinárodního práva (viz. §2c odst.7 zákona č.172/1991 Sb.). 

Bezúplatnost služebností je stanovena § 2c odst. 9 zákona č. 172/1991 Sb.: „Pokud je to nezbytné k 
plnění funkcí organizační složky státu nebo státní organizace, pak se k nemovité věci, k níž přechází 
vlastnictví na obec podle odstavce 1, bezúplatně zřídí v nezbytně nutném rozsahu právo odpovídající 
věcnému břemeni. Právo odpovídající věcnému břemeni se zřídí smluvně k žádosti organizační složky 
státu nebo státní organizace. Žádost musí být uplatněna nejpozději do jednoho roku od přechodu 
vlastnického práva na obec.“ Zákon nestanoví, na jak dlouhou dobu májí být věcná břemena zřízena.  
K věcným břemenům umístění telekomunikačních sítí nemáme námitek. 
Město požádalo v lednu 2015 ČR-MO o převod staveb, umístěných na pozemcích v majetku Města 
Litoměřice v areálu bývalých kasáren Pod Radobýlem. Zatím bez odpovědi. Podle nám dostupné 
informace je připravován převod těchto staveb z MO na UZSVM.  
Stanovisko OÚRM: Město Litoměřice má záměr objednat územní studii pro lokalitu bývalých kasáren 
Pod Radobýlem, která by zohledňovala některé návrhy z proběhlé veřejné ideové urbanisticko 
architektonické soutěže „Revitalizace území bývalých kasáren Armády ČR v Litoměřicích“. Studie 
stanoví pravidla pro postupnou transformaci území. Územní studie posuzuje, prověřuje a navrhuje 
řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, 
například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně 
ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí.  
Stanovisko KSaT,právního úseku: Právní úsek souhlasí se stanoviskem OSNMM, že navrhovaný 
rozsah služebností zcela zásadně omezuje výkon vlastnického práva Města k vydanému historickému 
majetku. Jedná se především o budovu velitelství v ul. 5. května, kde je omezení nejrozsáhlejší. Město 
by u většiny této budovy vykonávalo své vlastnické právo pouze zajišťováním oprav a údržby, aniž by 
mělo z vlastnictví nemovitosti nějaký užitek, což lze těžko označit za efektivní hospodaření. V každém 
případě se jedná o návrh předložený žadatelem a je tedy na ZM, jestli tyto podmínky přijme či nikoli. 
Právní úsek se domnívá, že rozsah služebností je otázkou oboustranného jednání a z ničeho 
nevyplývá povinnost jedné smluvní strany přijmout bez dalšího návrh druhé smluvní strany. 
Předmětné nemovitosti byly Ministerstvem obrany označeny a následně vydány jako nepotřebný 
majetek státu a je zarážející, že nyní ministerstvo usiluje o zřízení služebností v tak značném rozsahu 
a na dobu neurčitou. V kasárnách Pod Radobýlem nemáme z právního hlediska námitky proti zřízení 
práva chůze a jízdy ke stavbám ve vlastnictví žadatele přes pozemky Města, neboť tohoto práva by se 
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žadatel domohl i v soudním řízení (zřejmě i ke stavbám montovaným). Pokud se jedná o právo 
umístění (stávajících) staveb na pozemcích Města, žadatel se zřízením tohoto práva zprostí povinnosti 
platit za pozemky nájem, což mu zákon č.172/1991 Sb. umožňuje.  

Návrh zastupitele Ing. Petra Urbánka: V případě schválení zřízení služebností podle sml. č. 660-
6/2014-6440 by ZM mělo přijmout usnesení o projevu nevůle uzavírat služebnosti 
s následnými vlastníky montovaných staveb, které jsou umístěny na pozemcích 5251/1, 5251/2, 
5251/9 a 5227/36 v k.ú. Litoměřice. 

Návrh na usnesení: 

ZM revokuje své usnesení č. 59/03/2015 ze dne 29.1.2015 a nahrazuje jej tímto zněním: 
 
ZM schvaluje  zřízení služebností podle předloženého návrhu smlouvy č. 660-6/2014-6440 v areálu 
bývalých kasáren Pod Radobýlem a Dukelských hrdinů ve prospěch ČR-Ministerstva obrany, 
zastoupeného Agenturou hospodaření s nemovitým majetkem, Praha, a to na dobu neurčitou. 
S ohledem na ust. § 2c odst. 9 zákona č. 172/1991 Sb., se služebnosti zřizují bezúplatně ( návrh 
smlouvy viz příloha orig. zápisu). 

ZM schvaluje  zřízení služebností podle předloženého návrhu smlouvy č. 660-7/2014-6440 k pozemku 
parc.č. 74 jehož součástí je budova č.p. 76 (bývalé velitelství) v ulici 5.května v Litoměřicích ve 
prospěch ČR-Ministerstva obrany, zastoupeného Agenturou hospodaření s nemovitým majetkem, 
Praha, a to na dobu neurčitou. S ohledem na ust. § 2c odst. 9 zákona č. 172/1991 Sb., se služebnosti 
zřizují bezúplatně ( návrh smlouvy, viz příloha orig. zápisu). 

ZM schvaluje  zřízení služebností užívání pozemku parc.č. 74 a jeho součástí, zejména budovy č.p. 
76, pro umístění a provoz administrativních pracovišť v rozsahu 3 kanceláří v suterénu včetně jejich 
technického a sociálního zařízení, 2 vyhrazených parkovacích míst na dvoře a zřízení práva přístupu, 
ve prospěch Armádní servisní p.o., Praha, a to na dobu neurčitou. S ohledem na ust. § 2c odst. 9 
zákona č. 172/1991 Sb., se služebnosti zřizují bezúplatně. 

nebo 

ZM potvrzuje své usnesení č. 59/03/2015 ze dne 29.1.2015,  týkající se neschválení zřízení 
služebností na dobu neurčitou k věcem nemovitým v areálu bývalých kasáren Pod Radobýlem, 
Dukelských hrdinů a budově velitelství č.p.76 v ul. 5. května ve prospěch ČR-Ministerstva obrany, 
zastoupeného Agenturou hospodaření s nemovitým majetkem, Praha, a s Armádní servisní p.o.,  
Praha.  
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