
MĚSTO LITOMĚŘICE 

  

POZVÁNKA 

na 1. jednání Zastupitelstva města Litoměřice, 
které se koná dne 6. 2. 2020 od 16:00 hodin 

Kulturní a konferenční centrum v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 

 

Program: 

1. Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac.předsednictva a ověřovatelů 
zápisu 

2. Schválení zápisu minulého jednání 
3. Kontrola plnění bodů 

4. Doplnění / stažení bodů programu 

5. Hlasování o programu 

 
6. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 27.1. 2020 
7. Dotace pro Destinační agenturu České středohoří o.p.s. 
8. Žádost o dotaci – Český svaz chovatelů, z.s., ZO Litoměřice-Žitenice 
9. Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků na rok 2020 
10. Poskytnutí individuální dotace na provozní a investiční náklady pro rok 2020 

společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. 
11. Schválení poskytování měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva – 

revokace usnesení 
12. Volba soudního přísedícího 

13. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Litoměřic za rok 2019 

14. Plán činnosti Kontrolního výboru na rok 2020 
15. Zrušení místního poplatků ze psů od 1.1.2021 
16. Prominutí smluvní pokuty 

 
Majetkové záležitosti: 

17. Záměr nákupu stavby č.p. 410 včetně pozemku parc.č. 365, parc.č. 366/1 a 366/3 
v k.ú. Litoměřice 

18. Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 3911/2 v k.ú. Litoměřice 
19. Zrušení usnesení ZM č.127/4/2019 ze dne 12.9.2019  
20. Adresný záměr bezúplatného převodu nemovitých věcí tvořících areál 

nemocnice v Litoměřicích   
21. Prodej BJ č. 1752/7, ulice Mládežnická 1752/6 v k.ú. Litoměřice 
22. Prodej opuštěné a neudržované klasické hrobky  
23. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 293/7 v k.ú. Litoměřice  

 

24. Informace 

25. Interpelace 

26. Diskuse 

27. Závěr 
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 6. 2. 2020

Číslo bodu: 1

Název bodu: Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac.
předsednictva a ověřovatelů zápisu

Zodpovídá: Bc. Martina Skoková
Zpracoval/a/i: Jana Váchová

Důvodová zpráva:

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../1/2020

ZM volí složení návrhové komise na dnešní jednání.

usnesením č. ../1/2020

ZM volí ověřovatele zápisu z dnešního jednání.

V Litoměřicích 29.01.2020

Předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 6. 2. 2020

Číslo bodu: 2
Název bodu: Schválení zápisu minulého jednání
Zodpovídá: Bc. Martina Skoková
Zpracoval/a/i: Jana Váchová

Důvodová zpráva:
K zápisu z minulého jednání ZM nebyla podána námitka.

Návrh Usnesení:

V Litoměřicích 29.01.2020

Předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 6. 2. 2020

Číslo bodu: 3
Název bodu: Kontrola plnění bodů
Zodpovídá: Mgr. Václav Červín
Zpracoval/a/i: Jana Váchová

Důvodová zpráva:

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z 5. JEDNÁNÍ ZM ZE DNE 5.12.2019:
A) Procesní body 1

Zahájení, jmenování prac. předsednictva a volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu1.
Schválení zápisu minulého jednání2.
Kontrola plnění usnesení z minulého jednání3.
Doplnění/stažení bodů programu4.
Hlasování o programu5.

 
B) Odbor ekonomický

    6. Rozpočtová opatření dle doporučení FV

    SPLNĚNO -  zveřejněno na úřední desce v souladu s platnou legislativou
   
    7. Uzavření smlouvy s ČSOB a.s. o přijetí úvěru na financování podílu města akce PAVE

    SPLNĚNO – smlouva podepsána a zveřejněna v registru smluv

Návrh rozpočtu města na rok 20208.

    SPLNĚNO – schválený rozpočet zveřejněn na úřední desce v souladu s platnou legislativou

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2021-20229.

    SPLNĚNO – schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn na úřední desce v souladu 
s platnou legislativou

Schválení Memoranda o společném záměru k litoměřické nemocnici10.

     SPLNĚNO: memorandum bylo na ÚK podepsáno dne 19.12.2019

Informování o jednání s KÚÚK ve věci Nemocnice Litoměřice, a.s.11.

      SPLNĚNO

 

 C) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče

   12. FK Litoměřicko, z.s - návratná finanční výpomoc - nový splátkový kalendář
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     SPLNĚNO: Dodatek č. 1 k VPS podepsán 5. 12. 2019

Změna termínu čerpání dotace – BIO ILLUSION s.r.o.13.

     SPLNĚNO: Dodatek č. 2 k VPS podepsán 9. 12. 2019

Program regenerace městské památkové rezervace Litoměřice na období 2019–2023 – dodatek14.
č. 1

     SPLNĚNO: vyvěšeno na webových stránkách města

Zásady reklamy a označování provozoven v Litoměřicích15.

     SPLNĚNO: vyvěšeno na webových stránkách města

Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2020 FK Litoměřicko, z.s.16.

     SPLNĚNO: VPS podepsána dne 30. 12. 2019 a dotace vyplacena

Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2020 HC Stadion Litoměřice, z. s.17.

     SPLNĚNO: VPS podepsána dne 23. 12. 2019 a dotace vyplacena

Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2020 Slavoj BK Litoměřice z.s.18.

     SPLNĚNO: VPS podepsána dne 23. 12. 2019 a dotace vyplacena

Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2020 TJ Slovan Litoměřice z.s.19.

    SPLNĚNO: VPS podepsána dne 23. 12. 2019 a dotace vyplacena

Podání žádosti o dotaci na akci „Obnova dožilých částí krovu včetně statického zajištění –20.
městský dům č.p. 15/7“

     SPLNĚNO: žádost podána ve stanoveném termínu

Prominutí splátky - návratná finanční výpomoc Slavoj Litoměřice, z.s.21.

      SPLNĚNO: Dodatek č. 3 k VPS podepsán 23.12.2019

 

 D) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

   22. Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2020

     SPLNĚNO: dotační program vyhlášen

Program podpory sociálních služeb na rok 202023.

     SPLNĚNO: dotační program vyhlášen

Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje na realizaci projektu „Plnění základních24.
úkolů obce – rozvoj zdraví“
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     SPLNĚNO: smlouva podepsána

 
E) Odbor územního rozvoje

   25. Zrušení předkupního práva u části pozemků parc.č. 4008/95 a 4008/117, oba v k.ú. Litoměřice

      PLNĚNO: zpracovává se žádost na katastrální úřad

 
F) Útvar Pro lidi

  26. Schválení Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2020

PLNĚNO: jednotlivé odbory připravují avizované aktivity dle schváleného Akčního plánu na rok 2020

Pravidla participativního rozpočtu Města Litoměřice pro rok 202027.

SPLNĚNO: projekt part. rozpočtu realizován, provoz dětského hřiště u ZŠ Havlíčkova zahájen

 

 G) Kancelář starosty a tajemníka

  28. Obecně závazné vyhlášky města Litoměřice

SPLNĚNO: vyhlášky byly vyvěšeny na úřední desce po stanovenou dobu a zaslány MV ČR ke
kontrole

 

 H) Tajemník
 
 29. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za rok 2019

SPLNĚNO

Návrh úsporných opatření MěÚ Litoměřice na základě usnesení RM č. 396/14/201930.

SPLNĚNO

 

 I) Různé

  31.Dodatky k nájemní a licenční smlouvě uzavřené se Zahradou Čech s.r.o.

SPLNĚNO: podepsáno oběma smluvními stranami a zveřejněno v Registru smluv

 

 J) Odbor správy nemovitého majetku města

  32. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3864/1 v k.ú. Litoměřice



4/5

SPLNĚNO: oznámeno

Záměr prodeje části pozemku parc.č. 196/63, části 194/1 a parc.č. 196/64 v k.ú. Pokratice33.

PLNĚNO: objednán GP, bude projednáno v ZM 2020

Záměr prodeje pozemku parc.č. 1387/4 v k.ú. Litoměřice34.

SPLNĚNO: oznámeno

Záměr prodeje části pozemku parc. č. 657/57 v k.ú. Pokratice35.

PLNĚNO: objednán GP, bude projednáno v ZM 2020

Směna pozemků parc.č. 2469/63 za část pozemku parc.č. 2470/5 v k.ú. Litoměřice36.

SPLNĚNO: oznámeno

Záměr prodeje opuštěné a neudržované klasické hrobky, sektor IV.B, evid.č. 005, na Městském37.
hřbitově v Litoměřicích

PLNĚNO: Prodej bude projednán v ZM dne 6.2.2020

Bezúplatný převod pozemku parc.č. 4008/131 v k.ú. Litoměřice38.

SPLNĚNO

Bezúplatný převod pozemku parc.č. 657/51 a parc.č. 657/68 v k.ú. Pokratice39.

SPLNĚNO

Prodej BJ č. 986/44, ulice Mrázova 986/25 v k.ú. Litoměřice40.

PLNĚNO: smlouva se připravuje

Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace41.

SPLNĚNO

K) Procesní body 2

  42. Informace

  43. Interpelace

  44. Diskuze

  45. Závěr

 

Návrh Usnesení:
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V Litoměřicích 29.01.2020

Předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 6. 2. 2020

Číslo bodu: 4
Název bodu: Doplnění/stažení bodů programu
Zodpovídá: Bc. Martina Skoková
Zpracoval/a/i: Jana Váchová

Důvodová zpráva:

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../1/2020

ZM schvaluje doplnění bodů:

V Litoměřicích 29.01.2020

Předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 6. 2. 2020

Číslo bodu: 5
Název bodu: Hlasování o programu
Zodpovídá: Bc. Martina Skoková
Zpracoval/a/i: Jana Váchová

Důvodová zpráva:

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../1/2020

ZM schvaluje program dnešního jednání.

V Litoměřicích 29.01.2020

Předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 6. 2. 2020

Číslo bodu: 6
Název bodu: Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 27.1.2020
Zodpovídá: Ing. Iveta Zalabáková
Zpracoval/a/i: Ing. Iveta Zalabáková

Důvodová zpráva:

Viz zápis z jednání FV včetně příloh uveden v příloze

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../1/2020

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 27.1. 2020 (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: zapis_z_jednani_FV_27_1_2020.pdf
Příloha č. 2: FV1.pdf

V Litoměřicích 29.01.2020

Předkládá/jí: Ing. Radek Lončák MBA (radní)
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 6. 2. 2020

Číslo bodu: 7
Název bodu: Dotace pro Destinační agenturu České středohoří o.p.s.
Zodpovídá: Ing. Iveta Zalabáková
Zpracoval/a/i: Ing. Iveta Zalabáková

Důvodová zpráva:

Celková výše dotace požadována v částce 750 tis. Kč, tj. ve stejné výši jako v roce 2019, konkrétní
použití v roce 2020 takto:

 

550 tis. Kč - základní činnost agentury, z toho:

mzdové náklady, část – 370 tis. Kč

provozní náklady – 180 tis. Kč

 

200 tis. Kč - spoluúčast na dotačním projektu MMR NPPCRR „Marketingová podpora poskytovatelů
služeb cestovního ruchu na významných vodních cestách v Ústeckém a

Středočeském kraji, ID 117D722009M03“

 

Finanční prostředky ve výši  750 tis. Kč  jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu města na rok 2020 
(správní odbor -  ÚZ/ORG 2001/2000).

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../1/2020

ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice ve výši 750.000,- Kč pro Destinační
agenturu České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 28750853 na činnost
v roce 2020.

 ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litoměřice
a Destinační agenturou České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČO:
28750853 (viz. příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: Smlouva_o_dotaci_cinnost_ZM_2_020.pdf

V Litoměřicích 29.01.2020
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Předkládá/jí: Lukas Wünsch (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 6. 2. 2020

Číslo bodu: 8

Název bodu: Žádost o dotaci - Český svaz chovatelů, z.s., ZO Litoměřice-
Žitenice

Zodpovídá: Ing. Andrea Křížová
Zpracoval/a/i: Dagmar Zelená

Důvodová zpráva:
Individuální žádost Českého svazu chovatelů, z.s., Základní organizace Litoměřice-Žitenice ze dne
28. ledna 2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Litoměřice na uskutečnění propagačně naučné
výstavy "Děti a zvířata Litoměřice 2020", která se bude konat ve dnech 6. - 8. února 2020 od 9.00 do
17.00 hodin na výstavišti Zahrada Čech Litoměřice. Cílovými skupinami jsou děti předškolního věku,
žáci základních škol, studenti odborných škol, rodiče, milovníci zvířat a široká veřejnost nejen z
regionu ORP Litoměřice. Návštěvnost má vzestupný trend a v loňském roce výstavu navštívilo cca
1100 dětí a mládeže a 1600 dospělých osob (žádost s rozpočtem viz příloha orig. zápisu).

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../1/2020

ZM schvaluje

a)  poskytnutí  dotace  ve  výši  141.000  Kč  Českému  svazu  chovatelů,  z.s.,  Základní  organizaci
Litoměřice-Žitenice, se sídlem Litoměřická 273, 411 41 Žitenice, IČO: 70815372, na uskutečnění
propagačně naučné výstavy "Děti a zvířata Litoměřice 2020", která se bude konat ve dnech 6. - 8. 2.
2020.
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).
c) rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

 

Příloha č. 1: Zadost_o_dotaci_Cesky_svaz_chovatelu_z_s.pdf
Příloha č. 2: VPS_Cesky_svaz_chovatelu_z.s_Deti_zvirata_2020.pdf
Příloha č. 3: RO_ZM_06_02_2020_Ceska_svaz_chovatelu_OSKSaPP.pdf

V Litoměřicích 29.01.2020

Předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 6. 2. 2020

Číslo bodu: 16

Název bodu: Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků na rok
2020

Zodpovídá: Ing. Andrea Křížová
Zpracoval/a/i: Hana Pospíchalová

Důvodová zpráva:

V rozpočtu Města Litoměřice na rok 2020 byla schválena částka ve výši 4.000 tis. Kč pro přiznání
dotací na celoroční činnost sportovních spolků v Litoměřicích. V prosinci 2019 byl Městem
Litoměřice vyhlášen dotační Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích
na rok 2020 -
viz https://www.litomerice.cz/dotace#program-podpory-celorocni-cinnosti-sportovnich-spolku-v-litom
ericich-pro-rok-2020 (dále jen "Program").

Celkem bylo ve stanovené lhůtě přijato do Programu 30 žádostí, z nichž 21 převyšuje požadovanou
částku dotace ve výši 50 tisíc Kč.  Tyto jsou v souladu s §85 bod c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v
platném znění předkládány v podobě návrhu komise sportu při RM ze dne 23.1.2020 (viz příloha
orig. zápisu) ZM ke schválení.

Komise sportu při RM na svém jednání dne 23.1.2020 všechny předložené žádosti vyhodnotila v
souladu s platnou Koncepcí rozvoje sportu v Litoměřicích pro období 2018-2023 a v souladu s kritérii
pro hodnocení přijatých žádostí re čl. 6 „Programu“ resp.:

tradice sportovního odvětví ve městě s ohledem na vybudovanou sportovní infrastrukturu
členská základna
nejvyšší hraná soutěž
finanční náročnost sportovního odvětví
atraktivita sportu – divácká návštěvnost
vlastní sportoviště
zajištění vícezdrojového financování spolku

 

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../1/2020

ZM schvaluje

a) předložený návrh komise sportu při RM na přidělení dotací z Programu podpory celoroční činnosti
sportovních spolků v Litoměřicích pro rok 2020 (návrh viz příloha orig. zápisu)

b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).
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Příloha č. 1: Navrh_dotaci_Program_podpory_sport_cinnost_ZM.pdf
Příloha č. 2: Vzorova_VPS_o_poskytnuti_dotace_sport_cinnost_ZM.pdf

V Litoměřicích 28.01.2020

Předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 6. 2. 2020

Číslo bodu: 10

Název bodu: Poskytnutí individuální dotace na provozní a investiční náklady
pro rok 2020 společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s.

Zodpovídá: Ing. Renáta Jurková
Zpracoval/a/i: Jan Vochomůrka
Převzal/a/i od: Ing. Iveta Zalabáková

Důvodová zpráva:

Jedná se o schválení konkrétních veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace – týká se financí, které
jsou již součástí schváleného rozpočtu města na rok 2020 na základě žádostí předložených
Nemocnicí Litoměřice, a.s., konkrétně:

a) Investiční dotace ve výši 1 mil. Kč na pořízení sanitního vozu
b) Neinvestiční dotace ve výši 550 tis. Kč na pokrytí mzdových nákladů pro herní terapeuty dětského
oddělení
c) Neinvestiční dotace ve výši 1 mil. Kč na dorovnání nákladů pro ústavní pohotovostní službu

Přílohou tohoto návrhu jsou příslušné veřejnoprávní smlouvy

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../1/2020

a) ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Litoměřice pro Nemocnici
Litoměřice, a.s., se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 06199518, ve výši 1 000 000 Kč
určené na pořízení sanitního vozu.

ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litoměřice a
Nemocnicí Litoměřice, a.s., se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 06199518, (viz příloha
orig. zápisu)

b) ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Litoměřice pro Nemocnici
Litoměřice, a.s., se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 06199518, ve výši 550 000 Kč
určené na pokrytí mzdových nákladů herních terapeutů dětského oddělení.

ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litoměřice a
Nemocnicí Litoměřice, a.s., se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 06199518, (viz příloha
orig. zápisu).

c) ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Litoměřice pro Nemocnici
Litoměřice, a.s., se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 06199518, ve výši 1 000 000 Kč
určené na dorovnání nákladů na ústavní pohotovostní službu.

ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litoměřice a
Nemocnicí Litoměřice, a.s., se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 06199518, (viz příloha
orig. zápisu).
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Příloha č. 1: Smlouva_Nemocnice_herni_terapeuti.pdf
Příloha č. 2: Smlouva_Nemocnice_UPS.pdf
Příloha č. 3: Smlouva_Sanita.pdf

V Litoměřicích 29.01.2020

Předkládá/jí: Lukas Wünsch (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 6. 2. 2020

Číslo bodu: 23

Název bodu: Schválení poskytování měsíčních odměn neuvolněným členům
zastupitelstva – revokace usnesení

Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš
Zpracoval/a/i: Jana Váchová
Konzultoval/a (s
kým): Lustyková Vladislava

Důvodová zpráva:

Na základě nařízení vlády č. 338/2019 ze dne 9. prosince 2019 došlo ke změně nařízení vlády č.
37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, (dále
jen nařízení vlády) a to ve směru navýšení.

 

Dopad do rozpočtu města: 

V současné době není požadováno navýšení rozpočtu, případné změny budou řešeny během roku.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../1/2020

ZM revokuje usnesení č. 15/01/2018 ze dne 1.11.2018 a stanovuje měsíční odměny s účinností od
1.3.2020

a) neuvolněnému členovi zastupitelstva v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích a v souladu
s nařízením vlády měsíční odměnu v následující výši: radní 10.274 Kč, předseda komise, výboru
5.137 Kč, člen komise, výboru 4.281 Kč, zastupitel 2.569 Kč.

V případě souběhu výkonu více funkcí se neuvolněnému členu zastupitelstva poskytne odměna až do
výše souhrnu odměn za tři různé funkce. Do tohoto souhrnu lze započítat pouze odměny za výkon
funkce člena rady, předsedy nebo člena výboru, předsedy nebo člena komise.

b) neuvolněnému místostarostovi v souladu s § 72, § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a nařízením
vlády ve výši 46.234 Kč.

 

V Litoměřicích 28.01.2020

Předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 6. 2. 2020

Číslo bodu: 12
Název bodu: Volba soudního přísedícího
Zodpovídá: Bc. Martina Skoková
Zpracoval/a/i: Jana Váchová
Převzal/a/i od: Bc. Martina Skoková

Důvodová zpráva:

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 obrátil se žádostí o znovuzvolení do funkce soudního přísedícího JUDr.
xxxxxxxxxxxxxxxx, funkci přísedícího již vykonával a má zájem pokračovat. Doložil výpis z rejstříku
trestů.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../1/2020

ZM navrhuje za přísedícího Okresního soudu v Litoměřicích a do této funkce volí na dobu 4 let pana
JUDr. xxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice.

Příloha č. 1: Soudni_prisedici_vyjadreni.pdf
Příloha č. 2: Rejstrik_trestu.pdf

V Litoměřicích 29.01.2020

Předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta)
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 6. 2. 2020

Číslo bodu: 13

Název bodu: Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města
Litoměřic za rok 2019

Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš
Zpracoval/a/i: Jana Váchová

Důvodová zpráva:

V roce 2019 proběhlo 5 jednání zastupitelstva města a bylo přijato celkem 190 usnesení.

Podrobný přehled plnění – viz příloha orig. zápisu.

 

 

Dopad do rozpočtu města:

Nemá dopad do rozpočtu města.

 

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../1/2020

ZM bere na vědomí Kontrolní zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Litoměřice za rok 2019
(viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: Zprava_o_kontrole_plneni_usneseni_ZM_za_rok_2019.pdf

V Litoměřicích 29.01.2020

Předkládá/jí: Mgr. Milan Čigáš (tajemník)
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 6. 2. 2020

Číslo bodu: 14
Název bodu: Plán činnosti Kontrolního výboru na rok 2020
Zodpovídá: Mgr. Jiří Adámek
Zpracoval/a/i: Mgr. Jiří Adámek

Důvodová zpráva:

„Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2020“:

Plán činnosti projednali členové kontrolního výboru na svém jednání dne 6. ledna 2020.

Kontrolní výbor zejména:

a) Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady města;

b) Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory, komisemi a úřadem na úseku
samostatné působnosti;

c) plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo;

Kromě průběžné kontrolní činnosti vyplývající z bodu 1) bude v roce 2020 kontrolní výbor provádět
kontroly a věnovat se následujícím oblastem:

a) Kontrola rozdělování dotací komise sociálních věcí a zdravotnictví.

b) Účast členů KV ve výběrových komisích vyhlášených městem

 

Mimo oblastí uvedených v tomto článku bude kontrolní výbor provádět kontroly i v dalších oblastech
vyplývajících z bodu 1) tohoto plánu činnosti dle aktuálních potřeb.

O každé kontrole pořídí zápis.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../1/2020

ZM bere na vědomí plán činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města Litoměřice na rok 2020.

V Litoměřicích 29.01.2020

Předkládá/jí: Mgr. Jiří Adámek (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 6. 2. 2020

Číslo bodu: 15
Název bodu: Zrušení místního poplatku ze psů od 1.1.2021
Zodpovídá: Mgr. Petr Panaš
Zpracoval/a/i: Jana Váchová
Převzal/a/i od: Mgr. Petr Panaš

Důvodová zpráva:
Smyslem poplatku ze psů primárně není a ani nemá být posílení městského rozpočtu, protože pak by
se již pojmově nejednalo o poplatek, nýbrž spíše o majetkovou daň. Poplatek ze psů tak nemá jiný
význam než snižovat či vyrovnávat negativní důsledky spojené s chovem psů. Chovatelé psů jsou v
Litoměřicích již omezováni Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2019, o evidenci trvale označených psů a
jejich chovatelů a Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2018, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů
na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů. Od 1. ledna 2020 také novelou
veterinárního zákona č. 302/2017 Sb., která zavádí povinnost označovat psy na území České
republiky mikročipem. Držitelé psů se musí dále chovat tak, aby neporušovali ustanovení zákona č.
251/2016 Sb. o některých přestupcích. Místní poplatek tedy nemá vliv na případný nepořádek po
psech. Zde je to o odpovědnosti jejich majitelů a dohledu ze strany strážníků městské policie.
Zavedení či naopak zrušení poplatku nemá vliv na počet chovaných psů (krmení a veterinární péče
násobně převyšují roční poplatek ve výši 800 Kč za rok). Jedná se tedy o zbytečnou finanční zátěž pro
určitou část obyvatel.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../1/2020

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.
3/2019, o místním poplatku ze psů s účinností od 1.1.2021 (viz příloha orig. zápisu).

Příloha č. 1: Mgr.Panas_OZV.pdf

V Litoměřicích 29.01.2020

Předkládá/jí: Mgr. Petr Panaš (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 6. 2. 2020

Číslo bodu: 16
Název bodu: Prominutí smluvní pokuty
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Procházková

Důvodová zpráva:

Žadatelka: paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice

Žadatelka se na základě kupní smlouvy uzavřené s Městem Litoměřice, jako prodávajícím, stala
vlastníkem bytové jednotky č. 986/60 v domě č.p. 986 v ulici Mrázova v Litoměřicích a souvisejících
podílů na společných částech domu a na pozemku parc. č. 1343 v k.ú. Litoměřice. Žadatelka se
zavázala uhradit nedoplatek kupní ceny ve výši 224.748,- Kč ze stavebního spoření nejpozději do
31.7.2017. Naspořila pouze částku 142.968,46 Kč (uhrazena 01.08.2017). ZM dne 27.04.2017
schválilo žadatelce splátkový kalendář na doplatek kupní ceny.

Pro případ prodlení byla v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 0,1 % z nedoplatku kupní
ceny za každý den prodlení. Ke dni 31.01.2020 činí smluvní pokuta 31.354,53 Kč (zaokrouhleno
31.355,- Kč).

Žadatelka žádá o prominutí smluvní pokuty v celé výši. V žádosti uvádí, že z důvodu tíživé životní
situace nebyla schopna stanovenou část na stavební spoření ukládat. Dlužnou částku nebyla schopna
zaplatit jednorázově. Žadatelka neuvádí výši svých příjmů, má neuhrazené místní poplatky za svoz
komunálního odpadu ve výši 1.494,- Kč a pokuty od OŽP ve výši 1.000,- Kč.

V případě nevyhovění žádosti o prominutí smluvní pokuty v celé výši žádá o splátkový kalendář na
doplatek smluvní pokuty a žádá o povolení splátek počínaje měsícem únor 2020, platba ve výši
3.000,- Kč. Lhůta splatnosti dluhu je v souladu se zásadami pro uzavírání dohod o splátkách dluhu.

Nedoplatek kupní ceny nebyl vymáhán soudní cestou. Dle „Zásad pro promíjení poplatků z prodlení“
(schválených Zastupitelstvem města Litoměřice) mají žadatelé nárok na prominutí ve výši 60 %,
tj. 18.813,- Kč.

Odbor správy nemovitého majetku doporučuje prominutí smluvní pokuty ve výši 60 %.

Nemá dopad do rozpočtu města.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../1/2020

ZM schvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 60 %, tedy 18.813,- Kč, pro paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice.
a
ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice, na částku
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12.542,- Kč. Výše splátky činí 3.000,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem únor
2020, se splatností k poslednímu dni každého měsíce. Dohoda o splátkách bude uzavřena za
podmínky uhrazení místních poplatků za svoz komunálního odpadu a pokuty od Odboru životního
prostředí.

nebo

ZM schvaluje prominutí smluvní pokuty v celé výši, 31.355,- Kč, pro paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice. Dohoda o
splátkách bude uzavřena za podmínky uhrazení místních poplatků za svoz komunálního odpadu a
pokuty od Odboru životního prostředí.

V Litoměřicích 29.01.2020

Předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 6. 2. 2020

Číslo bodu: 17

Název bodu: Záměr nákupu stavby č.p. 410 včetně pozemku parc.č. 365,
parc.č. 366/1 a 366/3 v k.ú. Litoměřice

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: MUDr.paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mühlheim am Main 

Odůvodnění: Stavba se nachází v ul. Jarošova. V roce 2002 byla provedena v domě úprava, zřízení
umělecké galerie a ateliéru včetně obnovení střešní krytiny. Od roku 2011 není dům užíván.
Nabídková cena je za dům € 450.000,-, ostatní pozemky dle znaleckého posudku. 

Projednáno v MK dne 13.1.20 Hlasováním        pro:0               proti:7               zdržel se:0

MK nedoporučuje nákup s ohledem na možné využití a výši nabídkové ceny.

Zahrada za domem je rozdělena na tři pozemky, parc.č. 366/2 není ve vl. žadatele.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../1/2020

ZM neschvaluje záměr nákupu parc. č.365 o výměře 184 m2 včetně stavby č.p. 410, parc.č. 366/1 o
výměře 226 m2 a parc.č. 366/3 o výměře 28 m2 v k.ú. Litoměřice.

Příloha č. 1: 365.pdf

V Litoměřicích 29.01.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 6. 2. 2020

Číslo bodu: 18

Název bodu: Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 3911/2 v k.ú.
Litoměřice

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: OSNMM 

Odůvodnění: Pozemek parc.č. 3911/2 je pod komunikací za železničním přejezdem v ul. K výtopně.
Dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, údržbu a správu komunikací a zeleně provádí
obec. Převody pozemků pod komunikacemi a veřejná prostranství jsou dle zákona č. 219/2000 Sb., o
majetku ČR, převáděny na obce bezúplatně.

 

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../1/2020

ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 3911/2 o výměře 38 m2
(ost.plocha- komunikace) v k.ú. Litoměřice na ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2,
IČO:69797111.

 

Příloha č. 1: 3911.pdf

V Litoměřicích 29.01.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 6. 2. 2020

Číslo bodu: 19
Název bodu: Zrušení usnesení ZM č.127/4/2019 ze dne 12.9.2019
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: OSNMM 

Odůvodnění: ZM dne 5.12.2019 usnesením č. 160/5/2019 schválilo:

160/5/2019 Schválení Memoranda o společném záměru k litoměřické nemocnici
ZM schvaluje uzavření „Memoranda o společném záměru“ k litoměřické nemocnici mezi Ústeckým
krajem, Městem Litoměřice, společností Krajská zdravotní, a.s. a společností Nemocnice Litoměřice,
a.s. a doplňuje text Memoranda o bod č. 2.11: Město Litoměřice preferuje při případném převodu
nemovitostí stanovení zákazu zcizení na dobu 10 let a zřízení předkupního práva ve prospěch města
Litoměřice. ZM pověřuje starostu Mgr. Ladislava Chlupáče jeho podpisem (Memorandum viz příloha
orig. zápisu).
Memorandum bylo podepsáno dne 19.12.2019 ve znění doplněném o bod č. 2.11. Vzhledem k tomu,
že z dalších jednání mezi Ústeckým krajem, Městem Litoměřice, společností Krajská zdravotní, a.s. a
společností Nemocnice Litoměřice, a.s. vyplynulo, že v případě nemovitostí se bude jednat o jejich
bezúplatném převodu do vlastnictví Ústeckého kraje a nebude tedy realizován nepeněžitý vklad
nemovitých věcí do Nemocnice Litoměřice, a.s., navrhuje se zrušení usnesení č. 127/4/2019 ze dne
12.9.2019, které znělo: 

127/4/2019 Záměr vkladu nemovitých věcí tvořících areál nemocnice v Litoměřicích do společnosti
Nemocnice Litoměřice a.s.
ZM schvaluje záměr nepeněžitého vkladu souboru věcí nemovitých, specifikovaných ve znaleckém
posudku č. 117/1028/2019 ze dne 4.9.2019 z majetku Města Litoměřice, navyšující základní kapitál
obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., se sídlem Žitenická 2084, Litoměřice, IČO: 061 99
518 Litoměřice (znalecký posudek viz příloha orig. zápisu).

 

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../1/2020

ZM ruší své usnesení č. 127/4/2019 ze dne 12.9.2019 týkající se záměru nepeněžního vkladu souboru
věcí nemovitých, specifikovaných ve znaleckém posudku č. 117/1028/2019 ze dne 4.9.2019 z majetku
Města Litoměřice, navyšující základní kapitál obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., se
sídlem Žitenická 2084, Litoměřice, IČO: 06199518.

 

 



2/2

V Litoměřicích 29.01.2020

Předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 6. 2. 2020

Číslo bodu: 20

Název bodu: Adresný záměr bezúplatného převodu nemovitých věcí tvořících
areál nemocnice v Litoměřicích

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: OSNMM 

Odůvodnění: Město Litoměřice z dlouhodobého hlediska nemá dostatek prostředků na rozvoj a
udržitelnost zdravotních služeb poskytovaných litoměřickou nemocnicí. Ústecký kraj souhlasí s
převzetím odpovědnosti za rozvoj a udržitelnost zdravotních služeb.

Zastupitelstvo města Litoměřice usnesením č. 160/5/2019 schválilo uzavření Memoranda o
společném záměru k litoměřické nemocnici mezi Ústeckým krajem, Městem Litoměřice, společností
Krajská zdravotní, a.s. a společností Nemocnice Litoměřice, a.s. s doplněnými podmínkami, aby
v případě bezúplatného převodu nemovitých věcí tvořících areál nemocnice v Litoměřicích do
vlastnictví Ústeckého kraje byl stanoven zákaz zcizení na dobu 10 let a zřízeno předkupního právo
k těmto nemovitým věcem ve prospěch města Litoměřice. Memorandum bylo uzavřeno dne
19.12.2019 a obsahuje uvedené podmínky.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje v návaznosti na čl. 2 odst. 5 Memoranda o společném záměru
uzavřeného dne 19.12.2019 projedná realizaci cílů memoranda způsobem bezúplatného převodu
nemovitostí ve vlastnictví města Litoměřice, pronajatých Nemocnici Litoměřice, a.s. Ústeckému kraji
na svém zasedání dne 27.01.2020.

 

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../1/2020

ZM schvaluje adresný záměr bezúplatného převodu nemovitých věcí tvořících areál nemocnice
v Litoměřicích do vlastnictví Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, IČO:
70892156, s podmínkou zákazu zcizení na dobu 10 let a zřízení předkupního práva ve prospěch
města Litoměřice (viz příloha seznam nemovitostí).

Příloha č. 1: Priloha_zakres_nemovitych_veci_prevod_UK.pdf
Příloha č. 2: Priloha_seznam_nemovitych_veci_prevod_UK_neevid.._KN.pdf
Příloha č. 3: Priloha_seznam_nemovitych_veci_prevod_UK_ev._KN.pdf

V Litoměřicích 29.01.2020

Předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza (místostarosta)
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 6. 2. 2020

Číslo bodu: 21
Název bodu: Prodej BJ č. 1752/7, ulice Mládežnická 1752/6 v k.ú. Litoměřice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Procházková

Důvodová zpráva:

Žadatel: OSNMM

Město Litoměřice vlastní v domě č.p. 1752, ul. Mládežnická pouze tuto bytovou jednotku (o velikosti
1+1, v 2. NP, o výměře 41,37 m2), za kterou musí přispívat do fondu oprav. RM schválila dne
18.11.2019 pod č. usnesení 630/23/2019 způsob prodeje veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídnutou
kupní cenu. Veřejná nabídka k prodeji byla zveřejněna na úřední desce města od 21.11.2019 do
13.12.2019. Kupující paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 767 01 Kroměříž, zvítězila s
nejvyšší nabídnutou kupní cenou ve výši 1.216.000,- Kč.

Příjem do rozpočtu města – OSNMM ÚZ/ORG 04802/4000 prodej bytů.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../1/2020

ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 1752/7, v domě č.p. 1752 stojícím na pozemku parc. č.
 2563/119 a souvisejících podílů ve výši 4137/179851 na společných částech domu a pozemku v obci
a k.ú. Litoměřice, za nejvyšší nabídnutou kupní cenu 1.216.000,- Kč paní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 767 01 Kroměříž.

V Litoměřicích 29.01.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 6. 2. 2020

Číslo bodu: 22

Název bodu: Prodej opuštěné a neudržované klasické hrobky na městském
hřbitově

Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: pan Mgr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jablonec na Nisou 

Odůvodnění: ZM dne 6.3.2008 schválilo zásady pro prodej opuštěných a neudržovaných náhrobků a
pomníků (hrobová zařízení - movité věci) a hrobek (hřbitovní stavby - nemovité věci), které se
z důvodu opuštění jejich vlastníky staly vlastnictvím města.
Stanovisko OSNMM: Projednáno se správcem městského hřbitova – jedná se o nemovitou věc, která
se nezapisuje do katastru nemovitostí, je určená k uložení lidských pozůstatků v rakvi nebo urně.Dle
nové metodiky ekonomického odboru je příjem za hrobku nutné zaúčtovat s aktuálním DPH (21%).
Projednáno v MK dne 11.11.2019 hlasováním   pro:8               proti: 0              zdržel se:0
MK doporučuje prodej.
Záměr byl projednán a schválen ZM dne 5.12.2019 usnesením č. 185/5/2019.
Zveřejněno na úřední desce: od 3.1.2020 do 20.1.2020 není připomínek ani námitek.
Cena dle znaleckého posudku č. 1*754*20                    11 230 Kč
Dopad do rozpočtu města 2020 - bude příjmem ÚZ 4802/4000.

 

 

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../1/2020

ZM schvaluje prodej opuštěné a neudržované klasické hrobky, sektor IV.B, evidenční číslo 005, na
Městském hřbitově v Litoměřicích za cenu dle znaleckého posudku 11 230 Kč + 21 % DPH panu
Mgr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Jablonec na Nisou.

 

 

V Litoměřicích 29.01.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)
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Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 6. 2. 2020

Číslo bodu: 23
Název bodu: Bezúplatný převod pozemku parc.č. 293/7 v k.ú. Litoměřice
Zodpovídá: Mgr. Václav Härting
Zpracoval/a/i: Lenka Jindřichová

Důvodová zpráva:

Žadatel: OSNMM 

Odůvodnění: Jedná se o pozemek pod místní komunikací ul. Mostecká stará. Dle zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, údržbu a správu komunikací a zeleně provádí obec. Převody
pozemků pod komunikacemi a veřejná prostranství jsou dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR,
převáděny na obce bezúplatně.
Zastupitelstvo města dne 27.5.2008 schválilo podání žádosti.
Pozemek parc.č. 293/7 o výměře 109 m2 v k.ú. Litoměřice.

Návrh Usnesení:

usnesením č. ../1/2020

ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 6215/2019 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité
věci - pozemku parc.č. 293/7 v k.ú. Litoměřice, od ČR- ÚZSVM, IČO:69797111, Rašínovo nábřeží
390/42, Praha, do vlastnictví města Litoměřice.

 

Příloha č. 1: 293.pdf

V Litoměřicích 29.01.2020

Předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba (zastupitel)



 

Zápis 
z jednání výboru p ři Zastupitelstvu m ěsta Litom ěřice 

Finanční výbor (FV) 

konaného dne 27. 1. 2020 od 16:00 v zasedací místnosti ČNIS 

Přítomni: 

• Ing. Vladimír Kestřánek, MBA  

• Ing. Libuše Křížová 

• Mgr. Tomáš Vytlačil 

• Ing. Jan Hrkal  

 

Omluveni:  

• Mgr. Jan Fibich 

• Ing. Marek Kocánek  

• Ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV 

 

 

 

Jednání řídil: Ing. Vladimír Kestřánek, MBA 

Zapisovatel: Ing. Iveta Zalabáková 

Program: 

1. Návrhy na rozpočtová opatření 
2. Různé 
 

 

Konec jednání: 17:00  

Termín příštího jednání:  6. 4. 2020 od 16:00 v zasedací místnosti ČNIS  

Zapsal (a): Ing. Iveta Zalabáková 
 



Hosté: Ing. Křížová, místostarosta Wünsch, Ing. Gryndler, Ing. Klusák  
 

Ad 1. Návrhy na rozpo čtová opat ření: 
Finanční výbor v rámci tohoto bodu projednává předložené návrhy rozpočtových opatření níže uvedených 
odborů, kde v diskusi s vedoucími odborů, příp. vedoucí ekonomického odboru provádí položkovou kontrolu 
obsahu, rozsahu a oprávněnosti požadavku. 
 
Dotace 2019 – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
- jedná se o rozpočtová opatření ohledně dotací – tj. dotace, které město obdrželo od poslední úpravy 
rozpočtu v ZM 5. 12. 2019 - dále se jedná o úpravy dotací již v rozpočtu zahrnutých s ohledem na skutečné 
čerpání k 31.12. 2019  
FV bere informaci na vědomí, souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení.  
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Dotace 2020 – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření)  
- jedná se o nové dotace roku 2020 a přesuny dotačních investičních akcí přecházejících z roku 2019 do 
roku 2020 (včetně podílů města) 
- dále se jedná o finanční vypořádání dotací z roku 2019  
FV bere informaci na vědomí, souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení.  
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)   
 
Odbor ekonomický – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor správní – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor školství, kultury, sportu a pam. pé če – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor správy nemovitého majetku m ěsta – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor životního prost ředí – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor sociálních v ěcí a zdravotnictví – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor územního rozvoje  – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Útvar PROLIDI  – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Útvar obrany a krizového řízení – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)   
  
Organiza ční složka SMART CITY Litom ěřice   – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0)    



 
celkem navržená rozpo čtová opat ření – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
celková výše rozpo čtových opat ření ve výši 37 703 tis. K č, z toho: 
částka 30 546 tis. K č - přesuny nedo čerpaných  výdaj ů roku 2019, které přecházejí do výdajů roku 2020 
(tj. dosud nebyly zahrnuty ve schváleném rozpočtu 2020) -  nejedná se o požadavek na nové finance  – tj. 
tato částka je součástí zůstatku peněžních prostředků na účtech města k 31. 12. 2019 
částka 7 157 tis. K č -  nové výdaje roku 2020  
 
Ad 2. Různé:  
Informace o stavu finan čních prost ředků na účtech m ěsta k 31. 12. 2019: 
- k 31. 12. 2019 stav finančních prostředků na účtech města ve výši cca 169 mil. K č – tj. za rok 2019 bylo 
hospoda ření města p řebytkové (p řebytek rozpo čtu cca 1 mil. K č – stav financí k 1. 1. 2019 ve výši 168 
mil. Kč) 
- od poslední úpravy rozpo čtu 2019 v ZM 5.12. 2019 (kdy byl očekáván schodek rozpočtu 2019 cca 38 
mil. Kč) změna zejména z t ěchto d ůvodů:  
zvýšení p říjmů: obdržení dotace ve výši 9 mil. Kč z Ústeckého kraje (na modernizaci porodnice 
v nemocnici) – přijetí smlouvy o dotaci schvalovalo ZM 5.12. 2019, finanční prostředky byly městu zaslány 
28.12., tj. tato dotace je příjmem města v roce 2019, výdaj proběhne v roce 2020 
snížení výdaj ů: jedná se zejména o každoroční přesuny akcí (cca 30,5  mil. Kč – řešeno v rámci výše 
navrhovaných rozpočtových opatření) a částečně i o skutečné úspory výdajů  
 – podrobn ě bude rozebráno v záv ěrečném ú čtu m ěsta za rok 2019 (bude předloženo jako každoročně 
na červnové jednání ZM) 
 
vývoj da ňových p říjmů k 12/2019:    

- v porovnání se stejným obdobím minulého roku je stav plnění jednotlivých daní (viz příloha) vyšší o 
cca 27,2 mil. K č (tj. + 7,8 %), z toho zejména:  
• daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (položka 1111) cca + 9,6 mil. Kč (+ 11 %) 
• daň z příjmů právnických osob (položka 1121) cca + 9,4 mil. Kč (+ 14 %) 
• daň z přidané hodnoty (položka 1211) cca + 7,2 mil. Kč (+ 4,3 %) 

 
 

 
 

 
 ověřil – ing. Vladimír Kestřánek, MBA  
 
 
 
 
Přílohy:  
 

• Návrhy rozpočtových opatření  
• Daňové příjmy k 12/2019 

 
 
 
 
 
 
Rozdělovník:   

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

 



původní změna nový původní změna nový

265/6100 KÚÚK - Modernizace porodního sálu v nemocnici 0,00 9 000 000,00 9 000 000,00

13010/6300 státní příspěvek na výkon sociální práce 2 284 000,00 -112 000,00 2 172 000,00

193/6156 Centrum SRDÍČKO - KÚÚK - účel. dot. - sociální služby 2020 0,00 24 860,00 24 860,00 0,00 24 860,00 24 860,00 Centrum SRDÍČKO - KÚÚK - účel. dot. - sociální služby 2019 193/6156

15011/3509 MŽP - Vzduchotechnika pro Knihovnu KHM, Litoměřice - neinv. 103 866,00 50 680,00 154 546,00 1 809 665,50 1 156,84 1 810 822,34 MŽP - Vzduchotechnika pro Knihovnu KHM, Litoměřice vlastní zdroje 3401/3509

15974/3509 MŽP - Vzduchotechnika pro Knihovnu KHM, Litoměřice - inv. 2 635 140,90 -1 694,24 2 633 446,66 2 635 140,90 -1 694,24 2 633 446,66 MŽP - Vzduchotechnika pro Knihovnu KHM, Litoměřice - inv. 15974/3509

17969/3510 ZŠ B. Němcové - vybudování bezbariérového přístupu 3 446 073,60 -3 446 073,60 0,00 3 446 073,60 -132 246,96 3 313 826,64 ZŠ B. Němcové - vybudování bezbariérového přístupu 17969/3510

92501/8208 Regenerace veřejného prostranství na sídlišti 5 972 716,00 -3 028 377,24 2 944 338,76 5 972 716,00 -2 000 387,69 3 972 328,31 Regenerace veřejného prostranství na sídlišti 92501/8208

22501/8204 Pivovar - regenerace budovy A pro podnik. Využití 10 859 639,00 -1 903 113,00 8 956 526,00 10 859 639,00 -1 797 030,00 9 062 609,00 Pivovar - regenerace budovy A pro podnik. Využití 22501/8204

22501/8206 Kasárna pod Radobýlem - regenerace a podn. využití brownf. 3 873 235,00 -3 873 235,00 0,00 3 873 235,00 -2 846 803,00 1 026 432,00 Kasárna pod Radobýlem - regenerace a podn. využití brownf. 22501/8206

17051/9102 projekt e-FEKTA 105 000,00 -79 118,47 25 881,53 50 000,00 -391,50 49 608,50 Zpracování územních studií veřejného prostranství 17968/8203

9121/9102 projekt e-FEKTA 3 360 000,00 -354 068,49 3 005 931,51 844 000,00 -655,50 843 344,50 Zpracování územních studií veřejného prostranství 17969/8203

9812/9100 MoveCit 259 509,50 -259 509,50 0,00 54 635,00 -54 635,00 0,00 Na krytí výdajů obcí při přípravě SLDB 2021 98018/2000

98008/2000 volba prezidenta republiky - vypořádání dotace za rok 2018 139 323,00 0,20 139 323,20

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 38 777 000,00 -2 826 177,71 35 950 822,29

71 815 503,00 -6 807 827,05 65 007 675,95 29 545 105,00 -6 807 827,05 22 737 277,95Celkem Celkem

DOTACE K ROZPOČTU ROKU 2019  V Kč
P ř í j m y V ý d a j e 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet

N á z e v ÚZ/ORG



původní změna nový původní změna nový

271/5000 pořízení manipulační techniky pro městskou kompostánu 0,00 1 568 000,00 1 568 000,00 0,00 1 568 000,00 1 568 000,00 pořízení manipulační techniky pro městskou kompostánu 271/5000

0,00 9 000 000,00 9 000 000,00 Modernizace porodního sálu v nemocnici 265/6100

22501/8204 Pivovar - účel. dot. regenerace a podn. využití brownfildů 0,00 2 517 703,00 2 517 703,00 0,00 2 411 620,00 2 411 620,00 Pivovar - regenerace budovy A pro podnik. Využití 22501/8204

1 500 000,00 1 323 486,54 2 823 486,54 Pivovar Litoměřice - vlastní zdroje 8220/8204

92501/8208 Regenerace veřejného prostranství na sídlišti 0,00 2 982 511,92 2 982 511,92 0,00 1 954 521,77 1 954 521,77 Regenerace veřejného prostranství na sídlišti 92501/8208

7 000 000,00 3 458 000,00 10 458 000,00 Regenerace veřejného prostranství na sídlišti - vlastní zdroje 8216/8208

311/3401 Knihovna K.H.Máchy - zajištění reg. funkcí knihoven 0,00 1 860 000,00 1 860 000,00 0,00 1 860 000,00 1 860 000,00 Knihovna K.H.Máchy - zajištění reg. funkcí knihoven 311/3401

3806/3406 PO MKZ - finanční vypořádání neinvestičního příspěvku na investice 0,00 1 398,75 1 398,75 0,00 540 635,00 540 635,00 Na krytí výdajů obcí při přípravě SLDB 2021 - finanční vypořádání 98018/2000

17969/3510 ZŠ B. Němcové - vybudování bezbariérového přístupu 0,00 3 446 073,60 3 446 073,60 25 000,00 -786,43 24 213,57 Výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do EP - finan. vypoř. 98348/2000

22501/8206 Kasárna pod Radobýlem - regenerace a podn. využití brownf. 9 396 000,00 3 873 235,00 13 269 235,00 9 396 000,00 2 846 803,00 12 242 803,00 Kasárna pod Radobýlem - regenerace a podn. využití brownf. 22501/8206

3 132 000,00 1 577 000,00 4 709 000,00 Kasárna pod Radobýlem - vlastní zdoje 8223/8206

příspěvek na výkon - státní správa 17 154 900,00 28,00 17 154 928,00

příspěvek na výkon - státní správa s rozšířenou působností 26 619 700,00 -28,00 26 619 672,00 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00 PAVE ČR, Litoměřice - vlastní zdroje 8222/8205

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu -2 673 000,00 20 290 000,00 17 617 000,00

1803/1000 úroky z bankovních účtů 600 000,00 357,61 600 357,61

51 097 600,00 36 539 279,88 86 068 879,88 21 053 000,00 36 539 279,88 56 024 279,88

Návrh na rozpočtové opatření, kdy jde o finanční vztah k jiným rozpočtům územní a ústřední úrovně, rozpočtuje se ve skutečné výši poskytnuté dotace.

2806/2500

Celkem Celkem

DOTACE K ROZPOČTU ROKU 2020  V Kč
P ř í j m y V ý d a j e 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet

N á z e v ÚZ/ORG



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

ÚZ/ORG
původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 17 617 739 18 356

2 Zahrada Čech s.r.o. - nájemné 2 718 76 2 794

3 Zahrada Čech s.r.o. - poplatek za logo a ochrannou známku 247 7 254

20 582 822 21 404

ÚZ/ORG
původní změna nový

4 1007/1000 TSM, PO - mandátní odměna 4 800 822 5 622

4 800 822 5 622

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-3 Navýšení nájemného o inflaci dle čl. 6 odst. 4 Smlouvy o nájmu výstaviště Zahrady Čech.

Navýšení licenčního poplatku o inflaci dle čl. 4 odst. 2 Licenční smlouvy k ochranným známkám "Zahrada Čech".

4 Vyúčtování mandátní odměny poskytnuté v roce 2019 dle mandátní smlouvy.

1 O finanční prostředky ve výši 739 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

14.1.2020

Mgr. Karel Krejza 

místostarosta

Ing. Iveta Zalabáková

vedoucí odboru

N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

1807/1000

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

27.1.2020

ekonomický

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

ÚZ/ORG
původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 18 356 1 946 20 302

18 356 1 946 20 302

ÚZ/ORG
původní změna nový

2 2006/2000 konsolidace ICT, rozšíření a implem. adresář služeb 2 000 500 2 500

3 2039/2500 prostředky na platy - státní správa samospráva 99 972 350 100 322

4 2007/2000 budova ul. Topolčianská 1 0 200 200

5 2023/2000 konzultace, právní zastoupení, revize, výběrové řízení 600 300 900
6 2014/2000 Kalich - Mírové nám. 15/7 - střecha (plášť, krovy) 1 500 596 2 096

104 072 1 946 106 018

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 + 4,5,6 Žádáme nevyčerpané finanční prostředky z konsolidace ICT, na opravu osvětlení Topolčianská 447/1,

opravu KALICHU Mír.nám. 15/7 a úhrady za odborné posudky / nemocnice / převést do rozpočtu roku 2020.

3 Vzhledem k organizační změně a z uspořených mzdových prostředků v roce 2019 požadujeme 350 tis. Kč

na referenta/ku pro přestupky na ODaSH do rozpočtu prostředky na platy.

1 O finanční prostředky ve výši 1 946 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

C e l k e m 

16.1.2020

Mgr. Milan Čigáš  

tajemník

Ing. Mgr. J. Lachman

vedoucí odboru

N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

27.1.2020

správní

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 20 302 4 822 25 124

16 3239/3200 Fotbalový klub Litoměřicko - splátky půjčky 500 -300 200

20 802 4 522 25 324

původní změna nový

2 3401/3400 BIO ILLUSION s.r.o. - dotace - realizace komedie 0 250 250

3 3400/3500 revitalizace letního kina - zpracování PD 0 141 141

4 3325/3500 Masarykova ZŠ - odborné učebny – podlimitní výběrové řízení 0 182 182

5 3051/3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 17 300 2 250 19 550

6 3051/3317 MŠ Masarykova 2 316 223 2 539

7 3051/3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 760 72 832

8 3051/3323 ZŠ Litoměřice, B. Němcové 684 71 755

9 3051/3325 ZŠ Masarykova, Litoměřice 760 72 832

10 3051/3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 933 90 1 023

11 3051/3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 747 66 813

12 3051/3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 759 70 829

13 3051/3401 Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích, Mírové nám. 5 177 442 5 619

14 3051/3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 7 700 400 8 100

15 3051/3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 2 823 193 3 016

39 959 4 522 44 481

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-4 Rozpočet v této výši nebyl vyčerpán v roce 2019, prostředky požadujeme do rozpočtu roku 2020.

5-15 Navýšení příspěvku zřizovatele na platy na základě aktualizované platové inventury příspěvkových organizací, která

byla zpracována dle novely Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných

službách a správě.

16 Usnesením ZM dne 5.12.2019 bylo schválen nový splátkový kalendář pro vrácení finanční výpomoci

poskytnuté spolku FK Litoměřicko, z.s.

1 O finanční prostředky ve výši 4 822 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

vedoucí odboru

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

PO - neinvestiční příspěvek na platy

C e l k e m 

17.1.2020

Mgr. Karel Krejza

místostarosta

Ing. Andrea Křížová

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

27.1.2020

školství, kultury, sportu a PP

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 25 124 -303 24 821

2 8220/4000 Pivovar - provoz minipivovaru - nájemné 0 581 581

25 124 278 25 402

původní změna nový

3 4201/4000 právní služby - převod nemovitostí Nemocnici a.s. 0 100 100

4 4806/4000 tržnice 0 178 178

0 278 278

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Rozpočtové opatření dle schválené smlouvy s nájemcem.

3 Úhrada právních služeb souvisejících s převodem nemocnice na Ústecký kraj.

4 Převod nedočerpaných peněz z r. 2019 na městskou tržnici - zhotovení mobiliáře (z kapacitních 

důvodů zhotovitele vloni pořízena jen část, bude realizováno v letošním roce).

1 O finanční prostředky ve výši 303 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

15.1.2020

Mgr. Karel Krejza

místostarosta

Mgr. Václav Härting

vedoucí odboru

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

27.1.2020

správy nemovitého majetku města

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 24 821 1 020 25 841

10 22008/5000 Příspěvky obcím podle atomového zákona 11 587 321 11 908

36 408 1 341 37 749

původní změna nový

2 pasport zeleně 100 100 200

3 projekty 250 200 450

4 Jiráskovy sady - rozvojová péče 900 500 1 400

5 betonový trojúhelník 0 62 62

6 Den životního prostředí 0 150 150

7 Ekoporadna SEVER 0 48 48

8 Osvětová akce "Stopa našeho jídla" 0 61 61

9 5002/5000 monitorovací síť - provoz 48 220 268

C e l k e m 1 298 1 341 2 639

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:
2-4 Převod finančních prostředků z roku 2019.

5 Rozšíření betonové plochy dle požadavků TSM LTM.

6 Celodenní osvětová akce Města Litoměřice zaměřená na životní prostředí.

7 Poradna pro obyvatele Města Litoměřice v oblasti životního prostředí.

8 Celoroční cyklus akcí na téma "Stopa našeho jídla"

9 Provoz a opravy monitorovací sítě ovzduší.

5-7,10 Zvýšení rozpočtu ve výdajích ÚZ 22008 oproti příspěvků ze SURAO - financující položka.

1 O finanční prostředky ve výši 1 020 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

5202/5000

22008/5000

20.1.2020

Mgr. Václav Červín

místostarosta

Ing. Pavel Gryndler

vedoucí odboru

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

27.1.2020

životního prostředí

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 25 841 2 197 28 038

25 841 2 197 28 038

původní změna nový

2 6002/6100 Nemocnice Litoměřice, a.s. - právní služby 0 500 500

3 6009/6300 Domov seniorů - přístrojové vybavení 0 1 697 1 697

0 2 197 2 197

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Dodatek č. 2 ke smlouvě na právní služby schválené v RM dne 27.01.2020.

3 Rozpočtové opatření na žádost Farní charity Litoměřice na pořízení přistrojového vybavení

pro domov na Dómském pahorku (1 ks multif. tlaková pánev, 1 ks průmysl. pračka, 1 ks průmysl. sušička).

1 O finanční prostředky ve výši 2 197 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

20.1.2020

Lukas Wünsch

místostarosta

Ing. Bc. Renáta Jurková

vedoucí odboru

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

27.1.2020

sociálních věcí a zdravotnictví

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne:                                 

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 28 038 4 465 32 503

2 8801/8000 nájemné za plynárenské zařízení 0 4 4

28 038 4 469 32 507

původní změna nový

3 8233/8200 údržba a opravy míst.kom., dopr. značení a jiné činn. 2 000 458 2 458

4 8001/8100 studentské práce 30 30 60

5 8001/8100 inženýrská činnost 1 000 138 1 138

6 8002/8100 zjednodušené projekty 1 000 1 282 2 282

7 8211/8200 hřbitov - příprava nových míst pro urny 200 181 381

8 8212/8200 Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce 3 000 1 968 4 968

9 8233/8200 sídl.-oprava chodníku - litý asfalt 650 50 700

10 8233/8200 chodníky u panelových domů + vyšlapané chodníky 400 149 549

11 8257/8200 věž, kašny, hodiny, energie 200 50 250

12 8101/8400 oprava povrchu chodníku po pokládce sítí 1 500 133 1 633

13 8217/8201 zvýšení bezb. dopravy Ltm,. Palachova ul. - VZ 115 30 145

10 095 4 469 14 564

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Příjem za nájemné za plynárenské za řízení za rok 2019 za období srpen - prosinec.

3 Požadujeme převést na údržbu komunikací na rok 2020.

4 V roce 2019 nebyly dokončeny žádné studentské práce. Rozšířili jsme spolupráci s ČVUT fakultou architektury

a studenti připravují urbanistické studie, které se budou odevzdávat v roce 2020.

5 Požadujeme převést do rozpočtu 2020.

6 Zdržely se práce na PD "parkovací dům" a stavební úpravy objektu "pivovaru". Nutno převést do roku 2020.

7 Zhotovitel nemohl dokončit stavební úpravy - nebyly včas dodány prefabrikované prvky.

8 Požadujeme do rozpočtu 2020, jsou podepsány smlouvy na opravy a údržbu stavebních objektů, práce průběžně 

probíhají.

9 Převod do r. 2020, plánují se další opravy.

10 Převod do r. 2020, plánují se další opravy.

11 Požadujeme převést do r. 2020, plánují se větší údržby.

12 Požadujeme převést do r. 2020, CETIN plánuje velké investice ve městě, stejně tak SUS a.s..

13 Máme stále objednáno výměnu svítidel. Čekáme na dodávku.

1 O finanční prostředky ve výši 4 465 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

20.1.2020

Mgr. Václav Červín

místostarosta

Ing. Venuše Bunclíková MBA

vedoucí odboru

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

27.1.2020

územního rozvoje

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá útvar:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 32 503 32 32 535

32 503 32 32 535

původní změna nový

2 9102/2100 Zdravé město a MA21 850 32 882

850 32 882

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Převod nedočerpané částky rozpočtu r. 2019 do rozpočtu roku 2020 ve výši 32 tis. Kč. 

Částku jsme plánovali na novou grafiku, podklady k ní jsme však obdrželi až počátkem tohoto roku.

1 O finanční prostředky ve výši 32 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

Datum, podpis navrhovatele: 14.1.2020
Mgr. Milan Čigáš

tajemník

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

27.1.2020

PROLIDI

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá útvar:

ÚZ/ORG
původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 32 535 400 32 935

32 535 400 32 935

ÚZ/ORG
původní změna nový

2 2301/2300 oprava dvora 80 400 480

 

80 400 480

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Nevyčerpané prostředky na opravu nádvoří areálu JSDH Stránského 34, které nebyly 

z důvodu nezajištění provedení ze strany firmy, žádáme převést do roku 2020.

 

1 O finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

C e l k e m 

15.1.2020

Mgr. Milan Čigáš  

tajemník

Ing. Mgr. J. Lachman

vedoucí odboru

N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

27.1.2020

obrany a krizového řízení

1. Tabulka P ř í j m y 



pro jednání ve finančním výboru, dne:

předkládá organizační složka:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 32 935 2 095 35 030

2 9812/9100 účel. dot. - MoveCit 0 260 260

32 935 2 355 35 290

původní změna nový

3 5022/9100 ČEZ Distribuce a.s. 0 450 450

4 9815/9100 projekt SCORE 700 400 1 100

5 9814/9100 projekt STARDUST 1 500 281 1 781

6 9813/9100 projekt INNOVATE 400 694 1 094

7 9120/9100 energ.služba se zaručen.výsledkem (EPC) 6 500 530 7 030

9 100 2 355 11 455

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-6 Přesun nevyčerpaného rozpočtu v roce 2019.

7 Navýšení podílu na nadúspoře projektu EPC, jedná se o prémie za překročení garantované smlouvy 

v roce 2018 PC pro firmu ESCO. Vyhodnocení EPC projektu pro rok 2018 vzala na vědomí RM dne 2.12.2020.

1 O finanční prostředky ve 2 095 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

                             Datum, podpis navrhovatele: 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

16.1.2020

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta

Ing. Jaroslav Klusák

vedoucí org. složky

SMART CITY LITOMĚŘICE

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

27.1.2020

SMART CITY LITOMĚŘICE

1. Tabulka P ř í j m y 



saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu -2 673 roku 2019 roku 2020

dotace 20 290 19 748 542 20 290

mezisoučet 17 617

ekonomický 739 739 739

mezisoučet 18 356

správní 1 946 1 946 1 946

mezisoučet 20 302

školství, kultury, sportu a PP 4 822 573 4 249 4 822

mezisoučet 25 124

správa nemovitého majetku města -303 278 -581 -303

mezisoučet 24 821

životního prostředí 1 020 800 220 1 020

mezisoučet 25 841

sociálních věcí a zdravotnictví 2 197 735 1 462 2 197

mezisoučet 28 038

stavební úřad

mezisoučet 28 038

územního rozvoje 4 465 4 469 -4 4 465

mezisoučet 32 503

městská policie

mezisoučet 32 503

útvar PROLIDI 32 32 32

mezisoučet 32 535

komunikace, marketingu a CR

mezisoučet 32 503

útvar obrany a krizového řízení 400 400 400

mezisoučet 32 903

obecní živnostenský úřad

mezisoučet 32 903

dopravy a silničního hospodářství

mezisoučet 32 903

organizační složka SMART CITY LITOMĚŘICE 2 095 1 565 530 2 095

mezisoučet 34 998

stav po 1. RO ve FV 35 030

1. RO ve FV celkem 37 703

členění dle odborů, útvarů zdroje z min. let

přesuny z nové výdaje Celkem

30 546 7 157 37 703



Celkový výběr daní za období 1-12/2019 s porovnáním na období 1-12/2018   
(údaje v tis. Kč)

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

82 500 94 280 2 200 2 400 7 600 8 100 70 000 73 750 5 388 6 291 161 800 172 430 22 900 21 300

1 7 243 8 382 161 214 457 612 1 837 4 760 13 032 14 844 658 205

2 7 157 7 887 83 115 681 704 376 452 18 460 17 542 66 142

3 5 923 2 736 242 101 381 193 12 297 289 8 665 7 313 53 39

20 323 19 005 486 430 1 519 1 509 14 510 5 501 0 0 40 157 39 699 777 386

4 4 992 9 996 146 455 758 3 995 16 751 9 837 11 478 8 86

5 6 608 7 419 537 595 33 301 15 928 17 437 38 15

6 7 632 8 195 631 703 13 177 10 843 5 388 6 291 11 652 12 729 15 316 15 323

19 232 25 610 0 146 1 623 2 056 17 205 27 895 5 388 6 291 37 417 41 644 15 362 15 424

7 7 077 8 455 148 485 779 888 13 060 15 920 13 491 13 925 1 173 429

8 7 791 8 314 803 827 17 497 17 426 132 196

9 6 656 6 816 287 309 704 822 5 252 7 213 9 910 11 659 301 314

21 524 23 585 435 794 2 286 2 537 18 312 23 133 0 0 40 898 43 010 1 606 939

10 7 124 7 989 179 219 710 781 6 442 6 495 12 681 12 784 69 81

11 7 420 8 143 121 98 603 677 488 269 18 024 19 068 18 21

12 8 442 9 343 621 740 540 626 9 902 12 957 15 316 15 450 4 404 5 263

22 986 25 475 921 1 057 1 853 2 084 16 832 19 721 0 0 46 021 47 302 4 491 5 365

84 065 93 675 1 842 2 427 7 281 8 186 66 859 76 250 5 388 6 291 164 493 171 655 22 236 22 114

%
plnění

346 776 374 307

100 101

100 97 104101 96 101 96 103 100

VÝBĚR DANÍ 

1122 1511

Daň z nemovitých věcí

1211

Měsíc
1111 1112

FO-placena plátci FO-placena popl. FO-vybíraná srážkou

102 99 84

27 531

DPHPO PO-OBCE

1121

102

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)

% plnění (bez PO-OBCE)

Rozdíl plnění +/-

1113

100

(bez PO-OBCE)
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 Č. SPR/004/2020 

uzavřená v souladu s ust. § 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „správní řád“) a v souladu s ust. §10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
 

I. 
 Smluvní strany 

 
 
Poskytovatel: Město Litoměřice 
Sídlo:             Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice  
Zastoupený:   Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou 
IČO: 00263958 
DIČ: CZ00263958 
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 
číslo účtu: 1524471/0100 
(dále jen „poskytovatel“) 
 
a 
 
Příjemce:      Destinační agentura České středohoří, o.p.s. 
Sídlo:           Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice 
Zastoupený: Luďkem Jirmanem, ředitelem 
IČO: 28750853  
DIČ: CZ28750853 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 4371364389/0800  
Příjemce je zapsán v rejstříku obecně prospěšných společností oddíl O, vložka č. 325 
(dále jen „příjemce“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o poskytnutí dotace 
 
 

II. 
Výše a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel dotace na základě žádosti příjemce podané podle § 10a odst. 3 zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, v souladu s ust. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, a ve smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. /2020 ze dne 
6.2.2020, poskytuje ze svého rozpočtu na rok 2020 příjemci dotaci ve výši 750.000,- 
Kč (slovy: sedmsetpadesáttisíc korun českých), která bude převedena jednorázově 
bezhotovostně na účet příjemce č. 4371364389/0800. 

2. Dotace bude příjemci vyplacena do  15 dnů od podpisu Smlouvy.  
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3. V případě, že dotace nebude příjemcem dotace využita v plné výši, je příjemce dotace 
povinen tuto nevyčerpanou část vrátit nejpozději do 15.2. následujícího kalendářního 
roku na účet poskytovatele dotace. 
 
 

III. 
Účel využití dotace 

 
1. Dotace je poskytnuta za účelem uhrazení nutných výdajů spojených s činností 

Destinační agentury České středohoří, o.p.s. v roce 2020 a na realizaci projektů a 
aktivit  podporujících  rozvoj cestovního ruchu v destinaci České středohoří. 
 

2. Příjemce se zavazuje čerpat dotaci dle rozpočtu předloženého v žádosti o dotaci,  a to 
takto:  
 

Základní činnost agentury: 
mzdové náklady, část  – 370 000,- Kč 
provozní náklady – 180 000,- Kč 
 

Spoluúčast na dotačním projektu  MMR NPPCRR „Marketingová podpora 
poskytovatelů služeb cestovního ruchu na významných vodních cestách v Ústeckém a 
Středočeském kraji, ID 117D722009M03“ – 200 tis. Kč 

 
3. Termín ukončení čerpání dotace je 31.12.2020.   

 
4. Dotaci lze použít pouze na úhradu uznatelných nákladů. 

 
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky: 
 

- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti, 
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním činností stanovených 

zakládací smlouvou o.p.s., 
- byl vynaložen v souvislosti s činnostmi příjemce realizovanými v rámci 

běžného kalendářního roku, 
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho 

účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními 
podpůrnými doklady. 

 
Neuznatelný náklad je náklad na: 
 

- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, 
- dlužný úrok, 
- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy, 
- nákupy pozemků a budov, 
- rekonstrukce a opravy nemovitostí, 
- ztráty z devizových kurzů, 
- nájemné s následnou koupí (leasing). 
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5. O změně způsobu čerpání dotace na hrazení nákladů na projekt může poskytovatel 
rozhodnout po odůvodnění této změny příjemcem dotace (uzavření dodatku této 
Smlouvy). 

 
 
 
 

IV. 
Práva a povinnosti smluvních stran  

 
1. Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 
 

a) Použít dotaci za účelem provádění činností stanovených zakládací smlouvou o.p.s., 
pro který byla dotace poskytnuta, a to do konce kalendářního roku, ve kterém byla 
poskytnuta (dále jen „kalendářní rok“). Příjemce dotace je povinen použít dotaci 
pouze v souladu s touto Smlouvou a právními předpisy, zejména se zákonem č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákonem č. 563/19991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

 
b) Spolupracovat se subjekty působícími v oblasti cestovního ruchu při propagaci 

destinace České středohoří. 
 

c) Dotaci nepřevést na jiný subjekt. 
 

d) Odpovídat za hospodárné použití poskytnutých prostředků a jejich řádné a oddělené 
sledování v účetnictví, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

e) Na originálech dokladů proplácených z dotace města bude uvedeno:   „Tento náklad je 
hrazen z dotace Města Litoměřice“. 

 
f) Předat poskytovateli písemné závěrečné finanční vypořádání poskytnuté dotace, a to 

do 15.2. následujícího kalendářního roku. 
 

g) Závěrečné finanční vypořádání poskytnuté dotace musí obsahovat přehled všech 
výdajů hrazených z dotace.  

 
h) Zveřejňovat při všech příležitostech, že dotační prostředky poskytlo Město Litoměřice 

a uvádět logo města s názvem města na všech propagačních materiálech souvisejících 
s využitím dotačních prostředků. 

 
i) Na žádost poskytovatele dotace bezodkladně písemně poskytnout požadované 

doplňující informace související s vybraným projektem. 
 

j) Příjemce prohlašuje, že nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu 
k poskytovateli a není v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v 
budoucnu, je příjemce dotace povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit 
poskytovateli dotace. Zahájení insolvenčního řízení je důvodem k odstoupení od 
smlouvy ze strany poskytovatele dotace. 
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k) Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce 
dotace. 

 
l) Příjemce je povinen zajistit obecné povinnosti při nakládání s odpady včetně třídění 

jednotlivých složek odpadu minimálně v rozsahu papír – plast – sklo (a dalších složek 
např. kovů dle konkrétních podmínek činnosti). 

 
m) Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách příjemce dotace jako jsou 

vlastnická práva, vstup do likvidace, přeměna právnické osoby, změna statutárního 
zástupce, změna názvu, bankovního spojení, sídla či doručovací adresy apod., a to do 
14 dnů ode dne, kdy tato skutečnost (změna) nastala. 
 

n) Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích 
příloh, není označován za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud 
postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích 
tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např.  
o daňových podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem 
k veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se 
zveřejněním veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy 
podle zákona č. 106/1999 Sb., a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.  
Příjemce dotace bere na vědomí, že tato Smlouva bude zveřejněna ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb. a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

 
V. 

Kontrola čerpání dotace 
 

1. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání dotace a v této 
souvislosti nahlížet do účetnictví příjemce. Příjemce dotace se tímto zavazuje vytvořit 
podmínky k provedení kontroly a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným 
k provádění kontroly a přijaté závěry kontroly respektovat. 
 

2. Příjemce dotace je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 
Příjemce dotace je tak povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 
zejména zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele, příslušného finančního 
úřadu a dalších oprávněných orgánů veřejné správy a vytvořit uvedeným osobám  
a orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu plnění této smlouvy  
a poskytnout jim součinnost.   
 

3. Příjemce se zavazuje informovat poskytovatele dotace bezodkladně o všech 
provedených kontrolách ze strany jiných subjektů než poskytovatele dotace, o všech 
navržených nápravných opatřeních, která budou výsledkem těchto kontrol, a o jejich 
splnění.  
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VI. 
Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

 
2. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné 
použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace. 
 

3. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost 
stanovená právními předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto 
Smlouvou. Za neoprávněné použití dotace se považuje porušení povinnosti příjemce 
dotace, ke kterému došlo před i po připsání peněžních prostředků na účet příjemce 
dotace a neprokáže-li příjemce dotace, jak byly tyto prostředky použity. 
 

4. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých 
prostředků ve stanoveném termínu.  

5. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod  
za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  
 

6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části  
ve lhůtě 1 měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost 
stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byla dotace 
poskytnuta, nedodržel účel dotace nebo podmínky této Smlouvy, za kterých byla 
dotace poskytnuta, u nichž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu,  
v jakém příjemce dotace vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení 
rozpočtové kázně.  
 

7. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě  
v jím stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce 
dotace porušil méně závažnou podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace 
stanovil, že její nesplnění bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková 
částka dotace a jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém 
příjemce dotace provedl opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové 
kázně.  
 

8. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení 
povinnosti stanovené v Článku IV. odst. 1 písm. l) této Smlouvy. Za porušení těchto 
povinností se stanoví odvod ve výši 1.000,- Kč. Při porušení několika méně závažných 
povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají.  

 
9. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení 

s odvodem a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 
zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

10. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti 
příjemce dotace o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další 
období. 
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Článek VII. 
Doba trvání smlouvy 

 
1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vypořádání všech peněžitých 

nároků z této Smlouvy plynoucích. 
 

2. Smlouvu lze ukončit na základě:  

• písemné Dohody obou smluvních stran.  

Při ukončení Smlouvy Dohodou je příjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním převodem 
na účet poskytovatele dotace poskytnutou část dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení Dohody podepsané oběma 
smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

• písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  

 
Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení 
dotace. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího 
udělení.  
 
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, 
v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy 
však nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.  
 
3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce dotace stanovených touto 
Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména 
pokud:  
 
a) příjemce dotace použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě,   
b) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření 

této Smlouvy, 
c) příjemce dotace je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona  
č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,   

d) příjemce dotace změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro 
danou oblast podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,  

e) pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, 
provedení kontroly čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení příslušných 
účetních knih, příjmových a výdajových dokladů, jakož i další neposkytnutí potřebné 
součinnosti k provedení kontroly, 
f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace v termínu stanoveném touto 
Smlouvou, 
g) příjemce dotace neinformuje veřejnost o aktivitách konaných v rámci sociální služby,  
h) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci). 
 
4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace 
nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení dotace, se 
příjemce dotace zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na 
účet poskytovatele dotace uvedený v záhlaví této Smlouvy bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 
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5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce 
dotace vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení Smlouvy 
dojde až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.  

 
6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy musí být učiněn 
písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku Smlouvy. 
 
7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s poskytnutou 
dotací po dobu 10 let od ukončení čerpání dotace způsobem, který je v souladu s platnými 
právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1.1. roku následujícího po roce, na 
který byla dotace poskytnuta.  
 
 
 
 

VIII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí 

příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  
ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  

 
2. Případné spory z právních poměrů při poskytnutí této dotace rozhoduje podle 

správního řádu v přenesené působnosti Krajský úřad Ústeckého kraje. 
               

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel 
dotace a jeden příjemce dotace. 

 
4. 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. 

 
5. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou 

smluvních stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Zastupitelstva města 
Litoměřice. 
    

6. Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné podmínky, 
jimiž uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání.  
 

7. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 

8. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto 
právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu 
zveřejní v ISRS.  
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9.  Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto 
vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a 
uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují. 
 

10. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského 
zákoníku mezi sebou před uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato 
smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran.  
 

11. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS).  
 
V Litoměřicích dne  
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………....                                       ……………………………………… 
      Mgr. Ladislav Chlupáč                                                               Luděk Jirman                         
   starosta města Litoměřice                                                             ředitel Destinační agentury                  
                                                                                                             České středohoří, o.p.s. 
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VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
č. ŠKAS XXX/2020 

uzavřená podle § 10a odst. 3 a 5 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: 002 63 958 
zastoupené: místostarostou Mgr. Karlem Krejzou 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 1524-471/0100 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Litoměřice-Žitenice 
se sídlem Litoměřická 273, 411 41 Žitenice 
IČO: 70815372  
zastoupený Jiřím Andrlem 
bankovní spojení: ČSOB, a.s. – Poštovní spořitelna  
číslo účtu: 268923391/0300 
(dále jen příjemce) 
 
 

uzavírají tuto smlouvu: 
 

 Čl. 1 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí jednorázové účelové dotace ze strany 
poskytovatele na částečnou úhradu výdajů (spotřební materiál, nákup pohárů a čestných 
cen, půjčovné výstavního fundusu, dopravné, propagace, služby, doprovodný program, 
odborné posouzení zvířat, krmení, personální náklady na zajištění akce, náklady na energie 
ve výstavních prostorách, úklid) spojených s realizací propagačně naučné výstavy „Děti a 
zvířata Litoměřice 2020“, která se bude konat ve dnech 6. - 8. února 2020 na výstavišti 
Zahrady Čech v Litoměřicích.   

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. xx/x/2020 ze dne 6. 2. 2020, poskytuje 
příjemci ze svého rozpočtu na rok 2020 jednorázovou účelovou dotaci na výdaje uvedené 
v Čl. 1 této smlouvy ve výši 141 000 Kč (slovy: Jedno sto čtyřicet jedna tisíc korun českých).  
 
2. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele  
č. 1524-471/0100 na účet příjemce č. 268923391/0300 vedeného u ČSOB, a.s. – Poštovní 
spořitelny, nejpozději do 14 dnů od účinnosti této smlouvy, která bude splněna zveřejněním 
v ISRS podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).   
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3. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace 
nejpozději do 30. 4. 2020. 
 
 

Čl. 3 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
Příjemce dotace prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 
 
1. Příjemce se zavazuje použít dotaci výhradně k úhradě výdajů specifikovaných v  
Čl. 1 této Smlouvy. 
 
2. Příjemce dotace je povinen použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou a právními 
předpisy, zejména se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/19991Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
3. Příjemce nesmí převést dotaci na jinou právnickou osobu či fyzickou osobu. 
 
4. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.  
 
5. Příjemce prohlašuje, že nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti ve vztahu 
k poskytovateli a není v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v budoucnu, je 
příjemce dotace povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit poskytovateli dotace. Zahájení 
insolvenčního řízení je důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele dotace. 
 
6. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce 
dotace. 
 
7. Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách příjemce dotace jako jsou 
vlastnická práva, vstup do likvidace, přeměna právnické osoby, změna statutárního 
zástupce, změna názvu, bankovního spojení, sídla či doručovací adresy apod., a to do 14 
dnů ode dne, kdy tato skutečnost (změna) nastala. 
 
8. Uvádět po celou dobu čerpání dotace na všech tiskovinách, elektronických nebo jiných 
médiích (CD, DVD, na internetu apod.) vyhotovených v rámci činnosti příjemce dotace a na 
viditelných místech při všech akcích souvisejících s činností, že jsou realizovány za finanční 
spoluúčasti Města Litoměřice.  
 
9. Příjemce dotace se zavazuje na originálech dokladů proplácených z dotace Města 
Litoměřice uvádět: „Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 
 
10. Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a 
dalších údajů uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace. 
 
11 Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, 
není označován za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud postupuje 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích tohoto 
závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových 
podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem  
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k veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se zveřejněním 
veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy podle zákona  
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů v platném znění.  
 
12. Příjemce je povinen zajistit obecné povinnosti při nakládání s odpady vč. třídění 
jednotlivých složek odpadu minimálně v rozsahu papír – plast – sklo (a dalších složek např. 
kovů dle konkrétních podmínek činnosti). 
 
 

Čl. 4 
Finanční vypořádání dotace 

 
1. V případě, že příjemce nedoloží náklady ve výši přiznané dotace, je příjemce povinen 
nevyužitou dotaci vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to 
nejpozději do 30.4. 2020.  
 
2. 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 čerpání dotace 

 
1. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání dotace a v této 
souvislosti nahlížet do účetnictví příjemce. Příjemce dotace se tímto zavazuje vytvořit 
podmínky k provedení kontroly a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným 
k provádění kontroly a přijaté závěry kontroly respektovat. 
 
2. Příjemce dotace je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Příjemce dotace 
je tak povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zejména zaměstnancům 
nebo zmocněncům poskytovatele, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných 
orgánů veřejné správy a vytvořit uvedeným osobám a orgánům podmínky k provedení 
kontroly předmětu plnění této smlouvy a poskytnout jim součinnost.  
  

 
Čl. 6 

                                                  Doba trvání smlouvy 
 
1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vypořádání všech peněžitých 
nároků z této Smlouvy plynoucích. 
 

2. Smlouvu lze ukončit na základě:  

• písemné Dohody obou smluvních stran.  

Při ukončení Smlouvy Dohodou je příjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním převodem 
na účet poskytovatele dotace poskytnutou část dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení Dohody podepsané oběma 
smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
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• písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  

 
Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení 
dotace. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího 
udělení.  
 
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, 
v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy 
však nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.  
 
3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce dotace stanovených touto 
Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména 
pokud:  
 
a) příjemce dotace použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě,   
b) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže 
uzavření této Smlouvy, 
c) příjemce dotace je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona  
č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,   
d) příjemce dotace změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro 
danou oblast podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,  
e) pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, 
provedení kontroly čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení příslušných 
účetních knih, příjmových a výdajových dokladů, jakož i další neposkytnutí potřebné 
součinnosti k provedení kontroly, 
f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace v termínu stanoveném touto 
Smlouvou, 
g) příjemce dotace neinformuje veřejnost o tom, že aktivity v rámci své činnosti realizuje za 
finanční spoluúčasti Města Litoměřice,  
h) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci). 
 
4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace 
nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení dotace, 
se příjemce dotace zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním 
převodem na účet poskytovatele dotace uvedený v záhlaví této Smlouvy bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 
 
5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce 
dotace vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení Smlouvy 
dojde až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.  

 
6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy musí 
být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku Smlouvy. 
 
7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související 
s poskytnutou dotací po dobu 10 let od ukončení čerpání dotace způsobem, který je 
v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1. 1. roku 
následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.  
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Čl. 7 

Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 
 
1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné použití 
nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace. 
 
2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost stanovená 
právními předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto Smlouvou. Za 
neoprávněné použití dotace se považuje porušení povinnosti příjemce dotace, ke kterému 
došlo před i po připsání peněžních prostředků na účet příjemce dotace a neprokáže-li 
příjemce dotace, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků 
ve stanoveném termínu.  
 
4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 
rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  
 
5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve 
lhůtě 1 měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost stanovenou 
právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byla dotace poskytnuta, nedodržel účel 
dotace nebo podmínky této Smlouvy, za kterých byla dotace poskytnuta, u nichž nelze 
vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace vrátil dotaci 
nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 
6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v 
jím stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce dotace 
porušil méně závažnou podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace stanovil, že její 
nesplnění bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková částka dotace a jejíž 
povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace provedl 
opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 
7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení povinnosti 
stanovené v Čl. 3 odst. 7. této Smlouvy. Za porušení těchto povinností se stanoví odvod ve 
výši 300 Kč. Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení 
rozpočtové kázně sčítají.  
 
8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení 
s odvodem a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 zákona 
č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti příjemce 
dotace o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další období. 
 

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

 
 
1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí 
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příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  
 
2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží poskytovatel 
dotace a příjemce dotace. 
 
3. 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. 
 
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních 
stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Zastupitelstva města Litoměřice. 
 
5. Rada města Litoměřice schválila usnesením č. 719/23/2016 ze dne 15. 12. 2016 
v souladu s vyhláškou č. 1/2002, o znaku a praporu města Litoměřic užívání znaku Města 
Litoměřice při všech formách propagace akcí a celoročních činností subjektů, podpořených 
finančními prostředky z rozpočtu města Litoměřice.  
 
6. Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž 
uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání.  
 
7. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního 
jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu zveřejní v ISRS. 
 
8. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se 
zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, 
které se neuveřejňují.  
 
9. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského 
zákoníku mezi sebou před uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato 
smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 
 
10. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS). 
 
 
 
V Litoměřicích dne      V Litoměřicích dne 
 
 
 
…………………………………..   ………………………………………….. 
Město Litoměřice     Český svaz chovatelů, z.s. 
zastoupené místostarostou    Základní organizace Litoměřice-Žitenice 
Mgr. Karlem Krejzou    zastoupený Jiřím Andrlem 
 



pro jednání v ZM, dne:

předkládá odbor:

ÚZ/ORG

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 35 030 141 35 171

2

35 030 141 35 171

ÚZ/ORG

původní změna nový

3034/3300 Český svaz chovatelů, z.s. Litoměřice-Žitenice - dotace 0 141 141

0 141 141

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Návrh rozpočtového opatření na žádost Českého svazu chovatelů, z.s. Litoměřice-Žitenice o dotaci 

ve výši 141 tis. Kč pro propagačně naučnou výstavu "Děti a zvířata Litoměřice 2020."

1 O finanční prostředky ve výši 141 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele: 

N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO ZM

6.2.2020

školství, kultury sportu a PP

1. Tabulka P ř í j m y 

N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

C e l k e m 

29.1.2020

Mgr. Karel Krejza 

místostarosta

    Ing. Andrea Křížová

vedoucí odboru



 Návrh dotací  z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2020

Spolek IČO Sídlo

Požadovaná dotace 

2020 Návrh dotace 2020

1 Atletická přípravka při ZŠ Ladova Litoměřice, z.s. 1282051 Litoměřice, Ladova 413/5 120 000 110 000

2 Beach Club Litoměřice - spolek 4392221 Litoměřice, Pokratická 1850/79 250 000 55 000

3 Cyklistický klub Slavoj Terezín, zapsaný spolek, oddíl bikrosu 43225675 Terezín, Akademická 409 70 000 18 000

4 DMC Revolution, z.s. 26560534 Litoměřice, A. Muchy 415/21 200 000 80 000

5 JC Litokan Litoměřice, z.s. 46768351 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 221 800 65 000

6 Karatedó Steklý, z.s. 66102014 Děčín, 28. října 661/4 240 000 90 000

7 Klub stolního tenisu Kalich Litoměřice, z. s. 1286102 Lovosice, Krátká 985/22 80 000 70 000

8 Občanské sdružení Litoměřická Florbalová Parta LFP  26548755 Litoměřice, Kubínova 438/8 130 000 120 000

9 Plavecký klub Litoměřice, z. s. 26681510 Litoměřice, Daliborova 2078/7 280 000 220 000

10 Potápěčský klub Kraken Litoměřice p.s. 483478 Litoměřice, Horní Rybářská 14 159 000 85 000

11 SK Box Litoměřice, z.s. 2928990 Litoměřice, Na Mýtě 2262 340 000 20 000

12 Slavoj Litoměřice, z.s. 14866170 Litoměřice, Písečný ostrov 1928/1 1 800 000 1 050 000

13 Sport Judo Litoměřice, z.s. 62768514 Litoměřice, Ladova 413/5 450 000 425 000

14 Šachový klub Slavoj Litoměřice, z. s. 22715312 Litoměřice, Křížová 293/43 55 000 25 000

15 Table Tennis Club Litoměřice, z.s. 46768050 Litoměřice, Sládkova 852/3 400 000 235 000

16 Taneční škola Funky Dangers z.s. 2290103 Litoměřice, Brožíkova 2127/11 400 000 90 000

17 TAPOS Litoměřice, z.s. 68975392 Litoměřice, Na Vinici 1189/8 200 000 40 000

18 TJ Sokol Litoměřice 41326334 Litoměřice, Osvobození 191/17 120 000 75 000

19 TJ Sokol Pokratice - Litoměřice z.s. 524280 Litoměřice, Pokratická 80/44 440 000 370 000

20 Trampolíny Litoměřice, z.s. 46772782 Litoměřice, Šafaříkova 1203/7 720 000 190 000

21 Veslařský klub Slavoj Litoměřice, z.s. 1343394 Litoměřice, Střelecký ostrov 1013/3 410 000 380 000

CELKEM 7 085 800 3 813 000
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Vzorová smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost sportovních spolků nad 50 tisíc 
 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
č. ŠKAS/xxx/2020 

 
uzavřená podle § 10a odst. 3 a 5 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: 002 63 958 
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 
celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích pro rok 2020. 
 
2. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace ze strany poskytovatele  
na částečnou úhradu zabezpečení činnosti příjemce pro rok 2020 (platby pronájmů, energie, 
nákup materiálů, sportovního náčiní, výbavy (vyjma dlouhodobého hmotného/nehmotného 
investičního majetku), pořádání turnajů, soutěží vč. nákupu věcných odměn a cen pro 
účastníky, účast na výcvikových táborech, tréninkových srazech, soutěžích vč. souvisejících 
personálních nákladů a ubytování, stravování, startovného, dopravného, cestovného a 
náklady na pohonné hmoty do vozidel, která jsou ve vlastnictví spolku, přepravujících osoby 
na sportovní akce, platby rozhodčím, soutěžně technické záležitosti (hostování a přestup 
hráčů), neinvestiční opravy (havárie), údržba vlastních sportovišť). 

 
Čl. 2 

Výše a způsob poskytnutí dotace 
 

1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a ve 
smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. …………. ze dne 6. 2. 2020, poskytuje 
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příjemci ze svého rozpočtu na rok 2020 jednorázovou účelovou dotaci na výdaje uvedené 
v Čl. 1 této smlouvy ve výši ……….. Kč (slovy: …………….. korun českých).  
 
2. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele  
č. 1524-471/0100 na účet příjemce č. …………. vedeného u ………., nejpozději do 14 dnů 
od účinnosti této smlouvy, která bude splněna zveřejněním v ISRS podle zákona  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).   
 
3. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace 
nejpozději do 15. 2. 2021. 
 

Čl. 3 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
Příjemce dotace prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 
 
1. Příjemce se zavazuje použít dotaci výhradně k úhradě výdajů specifikovaných v  
Čl. 1 této Smlouvy. 
 
2. Příjemce dotace je povinen použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou a právními 
předpisy, zejména se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/19991Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
3. Příjemce nesmí převést dotaci na jinou právnickou osobu či fyzickou osobu. 
 
4. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.  
 
5. Příjemce prohlašuje, že nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu k poskytovateli 
a není v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v budoucnu, je příjemce dotace 
povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit poskytovateli dotace. Zahájení insolvenčního 
řízení je důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele dotace. 
 
6. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce 
dotace. 
 
7. Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách příjemce dotace jako jsou 
vlastnická práva, vstup do likvidace, přeměna právnické osoby, změna statutárního 
zástupce, změna názvu, bankovního spojení, sídla či doručovací adresy apod., a to do 14 
dnů ode dne, kdy tato skutečnost (změna) nastala. 
 
8. Uvádět po celou dobu čerpání dotace na všech tiskovinách, elektronických nebo jiných 
médiích (CD, DVD, na internetu apod.) vyhotovených v rámci činnosti příjemce dotace a na 
viditelných místech při všech akcích souvisejících s činností, že jsou realizovány za finanční 
spoluúčasti Města Litoměřice.  
 
9. Příjemce dotace se zavazuje na originálech dokladů proplácených z dotace Města 
Litoměřice uvádět: „Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 
 
10. Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a 
dalších údajů uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace. 
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11. Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, 
není označován za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud postupuje 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích tohoto 
závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových 
podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem  
k veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se zveřejněním 
veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy podle zákona  
č. 106/1999 Sb., a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. 
 
12. Příjemce je povinen zajistit obecné povinnosti při nakládání s odpady vč. třídění 
jednotlivých složek odpadu minimálně v rozsahu papír – plast – sklo (a dalších složek např. 
kovů dle konkrétních podmínek činnosti). 
 

Čl. 4 
Finanční vypořádání dotace 

 
1. V případě, že příjemce nedoloží náklady ve výši přiznané dotace, je příjemce povinen 
nevyužitou dotaci vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to 
nejpozději do 15. 2. 2021.  
 
2. 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 čerpání dotace 

 
1. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání dotace a v této 
souvislosti nahlížet do účetnictví příjemce. Příjemce dotace se tímto zavazuje vytvořit 
podmínky k provedení kontroly a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným 
k provádění kontroly a přijaté závěry kontroly respektovat. 
 
2. Příjemce dotace je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Příjemce dotace 
je tak povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zejména zaměstnancům 
nebo zmocněncům poskytovatele, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných 
orgánů veřejné správy a vytvořit uvedeným osobám a orgánům podmínky k provedení 
kontroly předmětu plnění této smlouvy a poskytnout jim součinnost.   

 
Čl. 6 

                                                  Doba trvání smlouvy 
 
1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vypořádání všech peněžitých 
nároků z této Smlouvy plynoucích. 
 
2. Smlouvu lze ukončit na základě:  

• písemné Dohody obou smluvních stran.  
Při ukončení Smlouvy Dohodou je příjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním převodem 
na účet poskytovatele dotace poskytnutou část dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez 
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zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení Dohody podepsané oběma 
smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

• písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  
 
Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení 
dotace. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího 
udělení.  
 
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, 
v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy 
však nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.  
 
3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce dotace stanovených touto 
Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména 
pokud:  
 
a) příjemce dotace použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě,   
b) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže 
uzavření této Smlouvy, 
c) příjemce dotace je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona  
č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,   
d) příjemce dotace změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace pro 
danou oblast podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,  
e) pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, 
provedení kontroly čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení příslušných 
účetních knih, příjmových a výdajových dokladů, jakož i další neposkytnutí potřebné 
součinnosti k provedení kontroly, 
f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace v termínu stanoveném touto 
Smlouvou, 
g) příjemce dotace neinformuje veřejnost o tom, že aktivity v rámci své činnosti realizuje za 
finanční spoluúčasti Města Litoměřice,  
h) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci). 
 
4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace 
nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení dotace, 
se příjemce dotace zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním 
převodem na účet poskytovatele dotace uvedený v záhlaví této Smlouvy bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 
 
5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce 
dotace vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení Smlouvy 
dojde až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.  

 
6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy musí 
být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku Smlouvy. 
 
7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související 
s poskytnutou dotací po dobu 10 let od ukončení čerpání dotace způsobem, který je 
v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1. 1. roku 
následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.  
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Čl. 7 
Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

 
1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné použití 
nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace. 
 
2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost stanovená 
právními předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto Smlouvou. Za 
neoprávněné použití dotace se považuje porušení povinnosti příjemce dotace, ke kterému 
došlo před i po připsání peněžních prostředků na účet příjemce dotace a neprokáže-li 
příjemce dotace, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků 
ve stanoveném termínu.  
 
4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 
rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  
 
5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve 
lhůtě 1 měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost stanovenou 
právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byla dotace poskytnuta, nedodržel účel 
dotace nebo podmínky této Smlouvy, za kterých byla dotace poskytnuta, u nichž nelze 
vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace vrátil dotaci 
nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 
6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v 
jím stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce dotace 
porušil méně závažnou podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace stanovil, že její 
nesplnění bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková částka dotace a jejíž 
povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace provedl 
opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 
7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení povinnosti 
stanovené v Čl. 3 odst. 7. této Smlouvy. Za porušení těchto povinností se stanoví odvod ve 
výši 400 Kč. Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení 
rozpočtové kázně sčítají.  
 
8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení 
s odvodem a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti příjemce 
dotace o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další období. 

 
Čl. 8 

Závěrečná ustanovení 
 
1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
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pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  
 
2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží poskytovatel 
dotace a příjemce dotace. 
 
3. 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. 
 
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních 
stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Zastupitelstva města Litoměřice. 
 
5. Rada města Litoměřice schválila usnesením č. 719/23/2016 ze dne 15. 12. 2016 
v souladu s vyhláškou č. 1/2002, o znaku a praporu města Litoměřic užívání znaku Města 
Litoměřice při všech formách propagace akcí a celoročních činností subjektů, podpořených 
finančními prostředky z rozpočtu města Litoměřice.  
 
6. Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb.,  
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž 
uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání.  
 
7. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního 
jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu zveřejní v ISRS. 
 
8. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se 
zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, 
které se neuveřejňují.  
 
9. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského 
zákoníku mezi sebou před uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato 
smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 
 
10.  Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS). 
 
 
V Litoměřicích dne ………………….    V Litoměřicích dne ……………………  
 
 
 
 
 
…………………………………..       ………………………………………….. 
Město Litoměřice                                             název spolku 
zastoupené místostarostou                             zastoupený …….  
Mgr. Karlem Krejzou                                       
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SMLOUVA č. SOC/x/2020 O POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE 

Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMĚŘICE 

(dále jen „Smlouva“) 

uzavřená podle § 10a odst. 3 a 5 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 

IČO: 00263958 

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

zastoupeno: místostarostou města Lukasem Wünschem 

bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. účtu: 19-1524471/0100 

na straně jedné jako poskytovatel dotace nebo Město Litoměřice 

a 

Nemocnice Litoměřice, a.s. 

IČO: 06199518 

se sídlem: Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice 

zastoupena: předsedou představenstva Ing. Radkem Lončákem, MBA  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

č. účtu: 24734471/0100 

ze strany druhé jako příjemce dotace 

 

společně též jako smluvní strany 

 

uzavírají níže uvedeného dne tuto Smlouvu 

Článek I. 

Výše a způsob poskytnutí individuální dotace 

1. Poskytovatel dotace na základě žádosti příjemce dotace podané podle § 10a odst. 3 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, v souladu s ust. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, a ve smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice 

č ……../../2020, ze dne 6. 2. 2020, poskytuje ze svého rozpočtu na rok 2020 

individuální neinvestiční dotaci ve výši 550.000,- Kč (slovy: pět set padesát tisíc 

korun českých). 

2. Dotace bude poskytnuta příjemci dotace jednorázově, převodem na jeho bankovní 

účet uvedený v záhlaví Smlouvy. Dotace bude vyplacena do 30 dnů od podpisu 

Smlouvy. 

3. V případě, že dotace nebude příjemcem dotace využita v plné výši, je příjemce dotace 

povinen tuto nevyčerpanou část vrátit nejpozději do 15. února následujícího roku na 

účet poskytovatele dotace.  
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Článek II. 

Účel využití dotace 

1. Předmětem této Smlouvy je stanovení podmínek, za kterých poskytovatel poskytne 

příjemci dotaci na částečnou úhradu nákladů přímo souvisejících s poskytováním péče 

lůžkového zdravotnického zařízení „Nemocnice Litoměřice a.s.“ 

2. Dotace je poskytnuta účelově pouze na mzdové náklady včetně sociálního a 

zdravotního pojištění herních terapeutů dětského oddělení.  

3. O změně účelu využití dotace může poskytovatel rozhodnout po odůvodnění této 

změny příjemcem dotace (uzavření dodatku k této Smlouvě). 

 

Článek III. 

Práva a povinnosti smluvních stran a finanční vypořádání dotace 

Příjemce dotace prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 

1. Použít dotaci za účelem uvedeným v čl. II. této Smlouvy, a to do 31. 12. 2020. 

2. Příjemce dotace je povinen použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou a 

právními předpisy, zejména se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/19991Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce 

dotace. 

4. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.  

5. Příjemce dotace prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy nemá žádné pohledávky 

po lhůtě splatnosti ve vztahu k poskytovateli dotace a není v insolvenčním řízení. 

Pokud tato skutečnost nastane v budoucnu, je příjemce dotace povinen neprodleně tuto 

skutečnost oznámit poskytovateli dotace. Zahájení insolvenčního řízení je důvodem k 

odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele dotace. 

6. Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách příjemce dotace jako jsou 

vlastnická práva, vstup do likvidace, přeměna právnické osoby, změna statutárního 

zástupce, změna názvu, bankovního spojení, sídla či doručovací adresy apod., a to do 

14 dnů ode dne, kdy tato skutečnost (změna) nastala. 

7. Příjemce se zavazuje informovat veřejnost o činnostech podporovaných Městem 

Litoměřice.  

8. Předat poskytovateli dotace finanční vypořádání dotace nejpozději do 15. února roku 

následujícího po roce, na který byla dotace přiznána.  

9. Na originálech dokladů proplácených z dotace Města Litoměřice bude uvedeno:  

„Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 

10. Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a 

dalších údajů uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace. 

11. Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, 

není označován za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud 

postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích 

tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o 

daňových podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem k 

veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se 

zveřejněním veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy 

podle zákona č. 106/1999 Sb., a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

Příjemce dotace bere na vědomí, že pokud je na základě této Smlouvy poskytnuta 
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dotace ve výši 50 tis. Kč nebo vyšší, bude tato Smlouva zveřejněna ve smyslu zákona 

č. 250/2000 Sb. a postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

Článek IV. 

Kontrola čerpání dotace 

1. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání dotace a v této 

souvislosti nahlížet do účetnictví příjemce. Příjemce dotace se tímto zavazuje vytvořit 

podmínky k provedení kontroly a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným 

k provádění kontroly a přijaté závěry kontroly respektovat. 

2. Příjemce dotace bere na vědomí, že monitoring realizace provádí Odbor sociálních 

věcí a zdravotnictví MěÚ Litoměřice; příjemce dotace se zavazuje poskytovat 

pracovníkům tohoto odboru veškerou potřebnou součinnost včetně předkládání listin, 

podávání vysvětlení a umožnění kontroly průběhu samotné aktivity, na kterou byla 

dotace poskytnuta. 

3. Příjemce dotace je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

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

ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

Příjemce dotace je tak povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 

zejména zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele, příslušného finančního 

úřadu a dalších oprávněných orgánů veřejné správy a vytvořit uvedeným osobám a 

orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu plnění této smlouvy a poskytnout 

jim součinnost. 

Článek V. 

Doba trvání smlouvy 

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vypořádání všech peněžitých 

nároků z této Smlouvy plynoucích nebo do ztráty nároku příjemce na vyplácení dotace 

v případě uvedeném v čl. I. odst. 5. této Smlouvy. 

2. Smlouvu lze ukončit na základě:  

• písemné Dohody obou smluvních stran.  

Při ukončení Smlouvy Dohodou je příjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním 

převodem na účet poskytovatele dotace poskytnutou část dotace, která mu již byla 

vyplacena, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení 

Dohody podepsané oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany 

jinak. 

• písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  

Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po 

proplacení dotace. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být 

uvedeny důvody jejího udělení podle odst. 3 tohoto článku.  

Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po 

měsíci, v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely 

této smlouvy však nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím 

doručení zmařil.  

3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce dotace stanovených touto 

Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí 

zejména pokud:  

a) příjemce dotace použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě,   

b) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže 

uzavření této Smlouvy, 
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c) příjemce dotace je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších 

předpisů,   

d) příjemce dotace změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace 

pro danou oblast podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,  

e) pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, 

provedení kontroly čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení 

příslušných účetních knih, příjmových a výdajových dokladů, jakož i další 

neposkytnutí potřebné součinnosti k provedení kontroly, 

f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace a nepředloží závěrečnou zprávu 

v termínech stanovených touto Smlouvou, 

g) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci). 

4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace 

nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení 

dotace, se příjemce dotace zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit 

bezhotovostním převodem na účet poskytovatele dotace uvedený v záhlaví této 

Smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 

5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce 

dotace vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení 

Smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.  

6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy 

musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku 

Smlouvy. 

7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s 

čerpáním poskytnuté dotace po dobu 10 let od ukončení platnosti této Smlouvy, který 

je v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1.1. 

roku následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.  

Článek VI. 

Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné 

použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace. 

2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost 

stanovená právními předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto 

Smlouvou. Za neoprávněné použití dotace se považuje porušení povinnosti příjemce 

dotace, ke kterému došlo před i po připsání peněžních prostředků na účet příjemce 

dotace a neprokáže-li příjemce dotace, jak byly tyto prostředky použity. 

3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých 

prostředků ve stanoveném termínu.  

4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za 

porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  

5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve 

lhůtě 1 měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost 

stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byla dotace 

poskytnuta, nedodržel účel dotace nebo podmínky této Smlouvy, za kterých byla 

dotace poskytnuta, u nichž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, v 

jakém příjemce dotace vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení 

rozpočtové kázně.  
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6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v 

jím stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce dotace 

porušil méně závažnou podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace stanovil, že 

její nesplnění bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková částka dotace a 

jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace 

provedl opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  

7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení 

povinnosti stanovené v Článku III. odst. 8 této Smlouvy. Za porušení této povinnosti 

se stanoví odvod ve výši 2 000,-Kč z přidělené dotace. Při porušení několika méně 

závažných povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají, nestanoví-li 

veřejnoprávní smlouva jinak.  

8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení 

s odvodem a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 

zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti 

příjemce dotace o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další 

období. 

Článek VII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí 

příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  

2. Případné spory z právních poměrů při poskytnutí této dotace rozhoduje podle 

správního řádu v přenesené působnosti Krajský úřad Ústeckého kraje. 

3. Práva a povinnosti vzniklé z této Smlouvy a na jejím základě není příjemce dotace 

oprávněn postoupit na třetí osobu.  

4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení 

obdrží poskytovatel dotace a příjemce dotace. 

5. 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. 

6. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou 

smluvních stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Rady nebo 

Zastupitelstva města Litoměřice. 

7. Veškerou komunikaci mezi smluvními stranami zajišťuje Odbor sociálních věcí a 

zdravotnictví Městského úřadu Litoměřice. 

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

obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné podmínky, 

jimiž uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání. 

9. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského 

zákoníku mezi sebou před uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle které je 

tato smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 

nabývá dnem zveřejnění této Smlouvy v ISRS. 

10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

zveřejněním této Smlouvy v ISRS. 

11. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto 
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právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu 

zveřejní v ISRS. 

12. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto 

vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a 

uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují. 

 

V Litoměřicích dne: 

 

 Za poskytovatele: Za příjemce: 

………………………… ………………………… 

 Lukas Wünsch Ing. Radek Lončák, MBA 

 místostarosta předseda představenstva a.s. 
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SMLOUVA č. SOC/x/2020 O POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE 

Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMĚŘICE 

(dále jen „Smlouva“) 

uzavřená podle § 10a odst. 3 a 5 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 

IČO: 00263958 

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

zastoupeno: místostarostou města Lukasem Wünschem 

bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. účtu: 19-1524471/0100 

na straně jedné jako poskytovatel dotace nebo Město Litoměřice 

a 

Nemocnice Litoměřice, a.s. 

IČO: 06199518 

se sídlem: Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice 

zastoupena: předsedou představenstva Ing. Radkem Lončákem, MBA  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

č. účtu: 24734471/0100 

ze strany druhé jako příjemce dotace 

 

společně též jako smluvní strany 

 

uzavírají níže uvedeného dne tuto Smlouvu 

Článek I. 

Výše a způsob poskytnutí individuální dotace 

1. Poskytovatel dotace na základě žádosti příjemce dotace podané podle § 10a odst. 3 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, v souladu s ust. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, a ve smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice 

č ……../../2020, ze dne 6. 2. 2020, poskytuje ze svého rozpočtu na rok 2020 

individuální neinvestiční dotaci ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun 

českých). 

2. Dotace bude poskytnuta příjemci dotace jednorázově, převodem na jeho bankovní 

účet uvedený v záhlaví Smlouvy. Dotace bude vyplacena do 30 dnů od podpisu 

Smlouvy. 

3. V případě, že dotace nebude příjemcem dotace využita v plné výši, je příjemce dotace 

povinen tuto nevyčerpanou část vrátit nejpozději do 15. února následujícího roku na 

účet poskytovatele dotace.  
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Článek II. 

Účel využití dotace 

1. Předmětem této Smlouvy je stanovení podmínek, za kterých poskytovatel poskytne 

příjemci dotaci na částečnou úhradu nákladů přímo souvisejících s poskytováním péče 

lůžkového zdravotnického zařízení „Nemocnice Litoměřice a.s.“ 

2. Dotace je poskytnuta účelově pouze na náklady spojené s ústavní pohotovostní 

službou. 

3. O změně účelu využití dotace může poskytovatel rozhodnout po odůvodnění této 

změny příjemcem dotace (uzavření dodatku k této Smlouvě). 

 

Článek III. 

Práva a povinnosti smluvních stran a finanční vypořádání dotace 

Příjemce dotace prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 

1. Použít dotaci za účelem uvedeným v čl. II. této Smlouvy, a to do 31. 12. 2020. 

2. Příjemce dotace je povinen použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou a 

právními předpisy, zejména se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/19991Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce 

dotace. 

4. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.  

5. Příjemce dotace prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy nemá žádné pohledávky 

po lhůtě splatnosti ve vztahu k poskytovateli dotace a není v insolvenčním řízení. 

Pokud tato skutečnost nastane v budoucnu, je příjemce dotace povinen neprodleně tuto 

skutečnost oznámit poskytovateli dotace. Zahájení insolvenčního řízení je důvodem k 

odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele dotace. 

6. Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách příjemce dotace jako jsou 

vlastnická práva, vstup do likvidace, přeměna právnické osoby, změna statutárního 

zástupce, změna názvu, bankovního spojení, sídla či doručovací adresy apod., a to do 

14 dnů ode dne, kdy tato skutečnost (změna) nastala. 

7. Příjemce se zavazuje informovat veřejnost o činnostech podporovaných Městem 

Litoměřice.  

8. Předat poskytovateli dotace finanční vypořádání dotace nejpozději do 15. února roku 

následujícího po roce, na který byla dotace přiznána.  

9. Na originálech dokladů proplácených z dotace Města Litoměřice bude uvedeno:  

„Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 

10. Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a 

dalších údajů uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace. 

11. Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, 

není označován za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud 

postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích 

tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o 

daňových podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem k 

veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se 

zveřejněním veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy 

podle zákona č. 106/1999 Sb., a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

Příjemce dotace bere na vědomí, že pokud je na základě této Smlouvy poskytnuta 
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dotace ve výši 50 tis. Kč nebo vyšší, bude tato Smlouva zveřejněna ve smyslu zákona 

č. 250/2000 Sb. a postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

Článek IV. 

Kontrola čerpání dotace 

1. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání dotace a v této 

souvislosti nahlížet do účetnictví příjemce. Příjemce dotace se tímto zavazuje vytvořit 

podmínky k provedení kontroly a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným 

k provádění kontroly a přijaté závěry kontroly respektovat. 

2. Příjemce dotace bere na vědomí, že monitoring realizace provádí Odbor sociálních 

věcí a zdravotnictví MěÚ Litoměřice; příjemce dotace se zavazuje poskytovat 

pracovníkům tohoto odboru veškerou potřebnou součinnost včetně předkládání listin, 

podávání vysvětlení a umožnění kontroly průběhu samotné aktivity, na kterou byla 

dotace poskytnuta. 

3. Příjemce dotace je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

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

ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

Příjemce dotace je tak povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 

zejména zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele, příslušného finančního 

úřadu a dalších oprávněných orgánů veřejné správy a vytvořit uvedeným osobám a 

orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu plnění této smlouvy a poskytnout 

jim součinnost. 

Článek V. 

Doba trvání smlouvy 

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vypořádání všech peněžitých 

nároků z této Smlouvy plynoucích nebo do ztráty nároku příjemce na vyplácení dotace 

v případě uvedeném v čl. I. odst. 5. této Smlouvy. 

2. Smlouvu lze ukončit na základě:  

• písemné Dohody obou smluvních stran.  

Při ukončení Smlouvy Dohodou je příjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním 

převodem na účet poskytovatele dotace poskytnutou část dotace, která mu již byla 

vyplacena, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení 

Dohody podepsané oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany 

jinak. 

• písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  

Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po 

proplacení dotace. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být 

uvedeny důvody jejího udělení podle odst. 3 tohoto článku.  

Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po 

měsíci, v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely 

této smlouvy však nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím 

doručení zmařil.  

3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce dotace stanovených touto 

Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí 

zejména pokud:  

a) příjemce dotace použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě,   

b) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže 

uzavření této Smlouvy, 
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c) příjemce dotace je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších 

předpisů,   

d) příjemce dotace změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace 

pro danou oblast podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,  

e) pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, 

provedení kontroly čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení 

příslušných účetních knih, příjmových a výdajových dokladů, jakož i další 

neposkytnutí potřebné součinnosti k provedení kontroly, 

f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace a nepředloží závěrečnou zprávu 

v termínech stanovených touto Smlouvou, 

g) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci). 

4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace 

nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení 

dotace, se příjemce dotace zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit 

bezhotovostním převodem na účet poskytovatele dotace uvedený v záhlaví této 

Smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 

5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce 

dotace vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení 

Smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.  

6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy 

musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku 

Smlouvy. 

7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s 

čerpáním poskytnuté dotace po dobu 10 let od ukončení platnosti této Smlouvy, který 

je v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1.1. 

roku následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.  

Článek VI. 

Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné 

použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace. 

2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost 

stanovená právními předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto 

Smlouvou. Za neoprávněné použití dotace se považuje porušení povinnosti příjemce 

dotace, ke kterému došlo před i po připsání peněžních prostředků na účet příjemce 

dotace a neprokáže-li příjemce dotace, jak byly tyto prostředky použity. 

3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých 

prostředků ve stanoveném termínu.  

4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za 

porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  

5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve 

lhůtě 1 měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost 

stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byla dotace 

poskytnuta, nedodržel účel dotace nebo podmínky této Smlouvy, za kterých byla 

dotace poskytnuta, u nichž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, v 

jakém příjemce dotace vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení 

rozpočtové kázně.  
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6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v 

jím stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce dotace 

porušil méně závažnou podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace stanovil, že 

její nesplnění bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková částka dotace a 

jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace 

provedl opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  

7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení 

povinnosti stanovené v Článku III. odst. 8 této Smlouvy. Za porušení této povinnosti 

se stanoví odvod ve výši 2 000,-Kč z přidělené dotace. Při porušení několika méně 

závažných povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají, nestanoví-li 

veřejnoprávní smlouva jinak.  

8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení 

s odvodem a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 

zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti 

příjemce dotace o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další 

období. 

Článek VII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí 

příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  

2. Případné spory z právních poměrů při poskytnutí této dotace rozhoduje podle 

správního řádu v přenesené působnosti Krajský úřad Ústeckého kraje. 

3. Práva a povinnosti vzniklé z této Smlouvy a na jejím základě není příjemce dotace 

oprávněn postoupit na třetí osobu.  

4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení 

obdrží poskytovatel dotace a příjemce dotace. 

5. 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. 

6. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou 

smluvních stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Rady nebo 

Zastupitelstva města Litoměřice. 

7. Veškerou komunikaci mezi smluvními stranami zajišťuje Odbor sociálních věcí a 

zdravotnictví Městského úřadu Litoměřice. 

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

obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné podmínky, 

jimiž uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání. 

9. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského 

zákoníku mezi sebou před uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle které je 

tato smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 

nabývá dnem zveřejnění této Smlouvy v ISRS. 

10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

zveřejněním této Smlouvy v ISRS. 

11. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto 
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právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu 

zveřejní v ISRS. 

12. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto 

vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a 

uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují. 

 

V Litoměřicích dne: 

 

 Za poskytovatele: Za příjemce: 

………………………… ………………………… 

 Lukas Wünsch Ing. Radek Lončák, MBA 

 místostarosta předseda představenstva a.s. 
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SMLOUVA č. SOC/x/2017 O POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE 

Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMĚŘICE 

(dále jen „Smlouva“) 

uzavřená podle § 10a odst. 3 a 5 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 

IČO: 00263958 

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

zastoupeno: místostarostou města Lukasem Wünschem 

bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. účtu: 19-1524471/0100 

na straně jedné jako poskytovatel dotace nebo Město Litoměřice 

a 

Nemocnice Litoměřice, a.s. 

IČO: 06199518 

se sídlem: Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice 

zastoupena: předsedou představenstva Ing. Radkem Lončákem, MBA  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

č. účtu: 24734471/0100 

ze strany druhé jako příjemce dotace 

 

společně též jako smluvní strany 

 

uzavírají níže uvedeného dne tuto Smlouvu 

Článek I. 

Výše a způsob poskytnutí individuální dotace 

1. Poskytovatel dotace na základě žádosti příjemce dotace podané podle § 10a odst. 3 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, v souladu s ust. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, a ve smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice 

č ……../../2020, ze dne 6. 2. 2020, poskytuje ze svého rozpočtu na rok 2020 

individuální investiční dotaci ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun 

českých). 

2. Dotace bude poskytnuta příjemci dotace jednorázově, převodem na jeho bankovní 

účet uvedený v záhlaví Smlouvy. Dotace bude vyplacena do 30 dnů od podpisu 

Smlouvy.  

3. V případě, že dotace nebude příjemcem dotace využita v plné výši, je příjemce dotace 

povinen tuto nevyčerpanou část vrátit nejpozději do 15. února následujícího roku na 

účet poskytovatele dotace. 

 

Článek II. 

Účel využití dotace 

1. Předmětem této Smlouvy je stanovení podmínek, za kterých poskytovatel poskytne 

příjemci dotaci na pokrytí části nákladů na pořízení sanitního vozu. 

2. Dotace je poskytnuta účelově pouze na pořízení sanitního vozu. 

3. O změně účelu využití dotace může poskytovatel rozhodnout po odůvodnění této 

změny příjemcem dotace (uzavření dodatku k této Smlouvě). 
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Článek III. 

Práva a povinnosti smluvních stran a finanční vypořádání dotace 

Příjemce dotace prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 

1. Použít dotaci za účelem pořízení sanitního vozu, a to do 31. 12. 2020. 

2. Příjemce dotace je povinen použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou a 

právními předpisy, zejména se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/19991Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce 

dotace. 

4. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.  

5. Příjemce dotace prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy nemá žádné pohledávky 

po lhůtě splatnosti ve vztahu k poskytovateli dotace a není v insolvenčním řízení. 

Pokud tato skutečnost nastane v budoucnu, je příjemce dotace povinen neprodleně tuto 

skutečnost oznámit poskytovateli dotace. Zahájení insolvenčního řízení je důvodem k 

odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele dotace. 

6. Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách příjemce dotace jako jsou 

vlastnická práva, vstup do likvidace, přeměna právnické osoby, změna statutárního 

zástupce, změna názvu, bankovního spojení, sídla či doručovací adresy apod., a to do 

14 dnů ode dne, kdy tato skutečnost (změna) nastala. 

7. Uvádět viditelně na všech písemnostech souvisejících s pořízením sanitního vozu, že 

toto pořízení bylo podpořeno Městem Litoměřice. Příjemce se zavazuje informovat 

veřejnost o činnostech podporovaných Městem Litoměřice.  

8. Předat poskytovateli dotace finanční vypořádání dotace nejpozději do 15. února roku 

následujícího po roce, na který byla dotace přiznána.  

9. Na originálech dokladů proplácených z dotace Města Litoměřice bude uvedeno:  

„Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 

10. Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a 

dalších údajů uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace. 

11. Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, 

není označován za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud 

postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích 

tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o 

daňových podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem k 

veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se 

zveřejněním veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy 

podle zákona č. 106/1999 Sb., a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

Příjemce dotace bere na vědomí, že pokud je na základě této Smlouvy poskytnuta 

dotace ve výši 50 tis. Kč nebo vyšší, bude tato Smlouva zveřejněna ve smyslu zákona 

č. 250/2000 Sb. a postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

 

Článek IV. 

Kontrola čerpání dotace 

1. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání dotace a v této 

souvislosti nahlížet do účetnictví příjemce. Příjemce dotace se tímto zavazuje vytvořit 



Strana 3 (celkem 6) 

podmínky k provedení kontroly a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným 

k provádění kontroly a přijaté závěry kontroly respektovat. 

2. Příjemce dotace bere na vědomí, že monitoring realizace provádí Odbor sociálních 

věcí a zdravotnictví MěÚ Litoměřice; příjemce dotace se zavazuje poskytovat 

pracovníkům tohoto odboru veškerou potřebnou součinnost včetně předkládání listin, 

podávání vysvětlení a umožnění kontroly průběhu samotné aktivity, na kterou byla 

dotace poskytnuta. 

3. Příjemce dotace je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

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

ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

Příjemce dotace je tak povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 

zejména zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele, příslušného finančního 

úřadu a dalších oprávněných orgánů veřejné správy a vytvořit uvedeným osobám a 

orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu plnění této smlouvy a poskytnout 

jim součinnost. 

 

Článek V. 

Doba trvání smlouvy 

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vypořádání všech peněžitých 

nároků z této Smlouvy plynoucích. 

2. Smlouvu lze ukončit na základě:  

• písemné Dohody obou smluvních stran.  

Při ukončení Smlouvy Dohodou je příjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním 

převodem na účet poskytovatele dotace poskytnutou část dotace, která mu již byla 

vyplacena, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení 

Dohody podepsané oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany 

jinak. 

• písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  

Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po 

proplacení dotace. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být 

uvedeny důvody jejího udělení podle odst. 3 tohoto článku.  

Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po 

měsíci, v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely 

této smlouvy však nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím 

doručení zmařil.  

3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce dotace stanovených touto 

Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí 

zejména pokud:  

a) příjemce dotace použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě,   

b) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže 

uzavření této Smlouvy, 

c) příjemce dotace je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších 

předpisů,   

d) příjemce dotace změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace 

pro danou oblast podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,  

e) pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, 

provedení kontroly čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení 
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příslušných účetních knih, příjmových a výdajových dokladů, jakož i další 

neposkytnutí potřebné součinnosti k provedení kontroly, 

f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace a nepředloží závěrečnou zprávu 

v termínech stanovených touto Smlouvou, 

g) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci). 

4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace 

nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení 

dotace, se příjemce dotace zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit 

bezhotovostním převodem na účet poskytovatele dotace uvedený v záhlaví této 

Smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 

5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce 

dotace vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení 

Smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.  

6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy 

musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku 

Smlouvy. 

7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s 

čerpáním poskytnuté dotace po dobu 10 let od ukončení platnosti této Smlouvy, který 

je v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1.1. 

roku následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.  

 

Článek VI. 

Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné 

použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace. 

2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost 

stanovená právními předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto 

Smlouvou. Za neoprávněné použití dotace se považuje porušení povinnosti příjemce 

dotace, ke kterému došlo před i po připsání peněžních prostředků na účet příjemce 

dotace a neprokáže-li příjemce dotace, jak byly tyto prostředky použity. 

3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých 

prostředků ve stanoveném termínu.  

4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za 

porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  

5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve 

lhůtě 1 měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost 

stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byla dotace 

poskytnuta, nedodržel účel dotace nebo podmínky této Smlouvy, za kterých byla 

dotace poskytnuta, u nichž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, v 

jakém příjemce dotace vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení 

rozpočtové kázně.  

6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v 

jím stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce dotace 

porušil méně závažnou podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace stanovil, že 

její nesplnění bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková částka dotace a 

jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace 

provedl opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
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7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení 

povinnosti stanovené v Článku III. odst. 8 této Smlouvy. Za porušení této povinnosti 

se stanoví odvod ve výši 2 000,-Kč z přidělené dotace. Při porušení několika méně 

závažných povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají, nestanoví-li 

veřejnoprávní smlouva jinak.  

8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení 

s odvodem a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 

zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti 

příjemce dotace o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další 

období. 

 

Článek VII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí 

příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  

2. Případné spory z právních poměrů při poskytnutí této dotace rozhoduje podle 

správního řádu v přenesené působnosti Krajský úřad Ústeckého kraje. 

3. Práva a povinnosti vzniklé z této Smlouvy a na jejím základě není příjemce dotace 

oprávněn postoupit na třetí osobu.  

4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení 

obdrží poskytovatel dotace a příjemce dotace. 

5. 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. 

6. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou 

smluvních stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Rady nebo 

Zastupitelstva města Litoměřice. 

7. Veškerou komunikaci mezi smluvními stranami zajišťuje Odbor sociálních věcí a 

zdravotnictví Městského úřadu Litoměřice. 

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

obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné podmínky, 

jimiž uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání. 

9. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského 

zákoníku mezi sebou před uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle které je 

tato smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 

nabývá dnem zveřejnění této Smlouvy v ISRS. 

10. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto 

právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu 

zveřejní v ISRS. 

11. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto 

vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a 

uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují. 
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V Litoměřicích dne: 

 

 Za poskytovatele: Za příjemce: 

………………………… ………………………… 

 Lukas Wünsch Ing. Radek Lončák, MBA 

 místostarosta předseda představenstva a.s. 
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Zpráva o kontrole plnění usnesení ZM za rok 2019  

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ 1. JEDNÁNÍ ZM ZE DNE 7.2.2019: 

1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 28.1.2019   
SPLNĚNO: rozpočtová opatření byla provedena a upravený rozpočet byl zveřejněn na webu 
města 
Ing. Lončák, MBA 

2. Dotace pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s. 
SPLNĚNO: smlouva o dotaci podepsána a finanční prostředky odeslány  
Ing. Zalabáková 

3. Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků na rok 2019 
SPLNĚNO: VPS o poskytnutí dotace podepsány a dotace vyplaceny 

4. Poskytnutí dotace TJ Slovan Litoměřice z.s.  
SPLNĚNO: dne 14. 2. 2019 podepsána VPS o poskytnutí dotace  

5. Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích na rok 2019 – 
dotace nad 50 tis. Kč.   
SPLNĚNO: dne 13. 2. 2019 odeslány VPS o poskytnutí dotace žadatelům k podpisu  
Mgr. Krejza, Ing. Křížová 

6. Zrušení předkupního práva u pozemku parc. č. 1345/84 v k.ú. Pokratice 
SPLNĚNO: podán návrh na vklad do katastru 

7. Zrušení předkupního práva u pozemku parc. č. 2701/1 v k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO: předkupní právo zrušeno 
Mgr. Červín, Ing. Brunclíková,MBA 

8. Sdružení energetických manažerů měst a obcí – změna právní formy 
SPLNĚNO 
starosta, Ing. Klusák Ph.D. 

9. Nominace do volby Rady Národní sítě Zdravých měst ČR  
SPLNĚNO  
starosta 

10. Schválení Jednacího řádu Kontrolního výboru při ZM Litoměřice 
SPLNĚNO 

11. Plán činnosti Kontrolního výboru při ZM Litoměřice na rok 2019   
PLNĚNO 
Mgr. Adámek 

12. Volba soudních přísedících  
SPLNĚNO: oznámeno předsedovi soudu     
starosta, Bc. Skoková  

13. Pravidla participativního rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2019  
PLNĚNO: pravidla vyvěšena na webu Zdravého města, zajištěna medializace, příjem žádostí 
byl ukončen 29.3.2019 
Mgr. Hermann, Mgr. Vodičková 

14. Kontrolní zpráva o plnění usnesení ZM za rok 2018  
SPLNĚNO 
tajemník  

 
 
Majetkové záležitosti:   MUDr. Štěrba, Mgr. Härting 
Záměry: 
15. Majetkoprávní dořešení „připlocených pozemků“ v lokalitě ul. Škrétova, ul. Na výsluní a Sadová  
SPLNĚNO 
16. Prodej pozemku parc.č. 216/24 o výměře 35 m2 (zast.plocha a nádvoří) a parc.č. 216/22 o výměře 
392 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice 
SPLNĚNO 
17. Prodej pozemku parc.č. 2732/4 o výměře 57 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice  
SPLNĚNO 
18. Adresný prodej BJ č. 986/44 v ul. Mrázova 986/25 v k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO 
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Prodeje: 
19. Prodej pozemku parc. č. 2490/18 o výměře 376 m2, 2490/22 o výměře 301 m2, 2490/26 o výměře 
91 m2, 2490/29 o výměře 347 m2 a 2490/33 o výměře 25 m2 vše ost.plocha-komunikace a vše v k.ú. 
Litoměřice 
SPLNĚNO 
20. Prodej opuštěné a neudržované klasické hrobky, sektor katolický, evidenční číslo 467 na 
městském hřbitově  
SPLNĚNO 
21. Prodej pozemku parc.č. 1313/118 (ost. plocha) o výměře 28 m2 v k.ú. Litoměřice  
SPLNĚNO 
22. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1313/1 o výměře 1778 m2 (ost. plocha - zeleň) v k.ú. 
Litoměřice od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha  
SPLNĚNO 
23. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2532/2 o výměře 161 m2 (ost. plocha - komunikace) v k.ú. 
Litoměřice od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha  
SPLNĚNO 
24. Prodej BJ č. 430/26 v ul. Ladova 430/6, k.ú. Pokratice 
SPLNĚNO 
25. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační 
distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 5251/12 a 5251/71 v k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO 
26. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační 
distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 3020,3040 a 3064 v k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO 
27. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav vodovodní přípojky 
k části pozemku parc.č. 279/1 v k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO 
28. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační 
distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 4011/3,4071/1 v k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO 
 

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ 2. JEDNÁNÍ ZM ZE DNE 11.4.2019: 

1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 1.4.2019 
SPLNĚNO – rozpočtová opatření provedena a zveřejněna na webu města 
Ing. Lončák, MBA 

2. Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2018 
SPLNĚNO 
Mgr. Krejza, Ing. Zalabáková 

3. Program podpory v oblasti kultury na rok 2019 
SPLNĚNO – všechny smlouvy byly do 31.5.2019 vráceny podepsané a smlouvy nad 50 tis. jsou 
vyvěšeny v registru smluv 

4. Žádost o finanční podporu při natáčení filmu – BIO ILLUSION s.r.o. 
SPLNĚNO – smlouvu podepsaly obě strany a dne 25.4.2019 byla vyvěšena v registru smluv  

5. Program Regenerace MPR 2019 
SPLNĚNO – odesláno na MK ČR k vydání rozhodnutí o výši finanční podpory  
Mgr. Krejza, Ing. Křížová 

6. Regenerace brownfieldu VUSS pro využití ZUŠ Litoměřice 
SPLNĚNO – žádost o dotaci podána dne 29.5.2019 

7. Schválení projektu „Regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pokratice – Litoměřice, V. 
etapa“: 

a)  podání žádosti o dotaci z programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích 
b)  realizace akce dle projektové dokumentace „Regenerace veřejného prostranství na sídlišti 

Pokratice – Litoměřice, V. etapa“ zpracované společností Dondesign s.r.o. 
c)  zajištění spolufinancování projektu ze strany Města Litoměřice z vlastních rozpočtových 

prostředků města v minimální výši 50 % uznatelných nákladů a plné výši neuznatelných nákladů 
akce 

 PLNĚNO – probíhá příprava žádosti na výzvu 10/2019, realizace akce 2020 
8. Zrušení předkupního práva u pozemku parc. č. 2701/1 v k.ú. Litoměřice 

SPLNĚNO: předkupní právo zrušeno 
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Mgr. Červín, Ing. Brunclíková, MBA 
9. Poskytnutí individuální dotace na zajištění chodu Akademie umění III. věku při Základní 

umělecké škole v Litoměřicích pro rok 2019 
SPLNĚNO – smlouva podepsána 

10. Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města (Fond ohrožených dětí Klokánek a 
Diecézní charita) 
SPLNĚNO – smlouva podepsána 

11. Dotační program „Podpora sociálních služeb 2019“ 
SPLNĚNO – dotační program dán na vědomí 

12. Schválení dodatku č. 2 ke zřizovací listině PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež 
– SRDÍČKO, Dodatku č.2 ke smlouvě o výpůjčce a přijetí nadačního příspěvku 
SPLNĚNO – smlouva podepsána 
L. Wünsch, Ing. Bc. Jurková 

13. Upuštění od vymáhání smluvní pokuty 
SPLNĚNO 

14. Schválení dohody o splátkách dluhu 
SPLNĚNO – dohoda o splátkách dluhu uzavřena 

15. Prominutí příslušenství dluhu 
SPLNĚNO – dohoda o splátkách dluhu uzavřena 

16. Dohoda o splátkách dluhu 
NESPLNĚNO – dohody nebyly podepsány druhou stranou 
Mgr. Krejza, Mgr. Härting 

17. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Litoměřice pro Územní odbor 
Litoměřice Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje 
SPLNĚNO 
starosta, Ing. Mgr. Lachman 

18. Obecně závazná vyhláška o žebrání a o zkrácení nočního klidu č. 1/2019 
SPLNĚNO – vyhláška byla vyvěšena po stanovenou dobu, nabyla účinnosti a MV ČR ji shledalo 
v souladu se zákonem 
Mgr. Chlupáč, Bc. Skoková 

19. Pojmenování městské tržnice 
SPLNĚNO 
PhDr. Hrbek, Ing. Nejtek 

20. Rezignace člena FV a volba nového člena Finančního výboru při ZM 
SPLNĚNO 
Mgr. Červín, Ing. Zalabáková 

 
 

Majetkové záležitosti:  MUDr.Štěrba, Mgr. Härting 

Záměry: 
21. Záměr prodeje opuštěného urnového pomníku na městském hřbitově 
 SPLNĚNO 
22. Adresný záměr prodeje pozemků parc.č. 196/53, 196/14, 194/39 a 196/52 v k.ú. Pokratice 

SPLNĚNO 
23. Adresný záměr prodeje pozemku parc.č. 4008/7, jehož součástí je jiná stavba bez čp./če 

a parc.č. 4008/8 jehož součástí je jiná stavba bez čp./če v k.ú. Litoměřice 
            SPLNĚNO  
24. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 600/35 v k.ú. Pokratice 
 SPLNĚNO 
25. Záměr prodeje pozemku parc.č. 841 v k.ú. Čeřeniště 

SPLNĚNO – podepsáno 
26. Záměr bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Mlékojedy (LV č. 265) 

SPLNĚNO 
27. Žádost o bezúplatný převod pozemků parc.č. 2188/4 v k.ú. Litoměřice a parc.č. 657/68 v k.ú. 

Pokratice na ČR ÚZSVM 
SPLNĚNO 

28. Adresný záměr prodeje pozemku parc.č. 4008/36, jehož součástí je stavba bez čp./če v k.ú. 
Litoměřice  
SPLNĚNO -  žadatel odstoupil od záměru 
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Prodeje: 

29. Prodej pozemku parc.č. 216/24 a parc.č. 216/22 v k.ú. Pokratice 
SPLNĚNO 

30. Prodej pozemku parc.č. 2732/4 v k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO 

31. Prodej pozemku parc.č. 826/4 v k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO 

32. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 463 k.ú. Trnovany 
SPLNĚNO 

33. Částečná revokace usnesení ZM č. 118/4/2018 ze dne 21.06.2018 (změna dárce převodu 
nemovité věci – lávky) 
PLNĚNO – smlouva odeslána, není podepsána 

34. Revokace usnesení ZM č. 23/1/2019 ze dne 07.02.2019 – prodej BJ č. 430/26, ulice Ladova 
430/6 v k.ú. Pokratice 
SPLNĚNO 

35. Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace 
SPLNĚNO 

36. Prodej pozemku parc.č. 610/1, jehož součástí je stavba č.p. 2253 v k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO 

37. Zřízení věcného břemene – služebnosti k telekomunikačnímu zařízení k části pozemků parc.č. 
826/1 a 826/2 v k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO 

38. Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k části pozemku 
parc.č. 2714/26 v k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO 

39. Zřízení věcného břemene – služebnosti elektrizační distribuční soustavy k části pozemků 
parc.č. 3209/6, 3209/7, 3289/1, 3304/3 a 3407/2 v k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO 

40. Zřízení věcného břemene – strpění zakrytého profilu vodního toku (Pokratický potok) 
SPLNĚNO 

 
 

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ ZE 3. JEDNÁNÍ ZM ZE DNE 13.06.2019 

1. Informace k nemocnici  SPLNĚNO  Mgr. Panaš 
2. Poskytnutí dotace – MTB TOUR  Mgr. Krejza, Ing. Křížová 

SPLNĚNO – smlouva podepsaná 
3. Petice za pozastavení převodu vlastnictví při provozování nemocnice v Litoměřicích 

SPLNĚNO  Mgr. Chlupáč, Mgr. Čigáš 
4. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 3.6. 2019     

SPLNĚNO – rozpočtová opatření provedena a zveřejněna na webu města  
   Ing. Lončák, MBA, Ing. Zalabáková 

5. Schválení účetní závěrky, Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření 
města Litoměřice za rok 2018  Mgr. Krejza, Ing. Zalabáková 
SPLNĚNO  

6. Žádost o poskytnutí dotace – Litoměřické svátky hudby – Musica et Educatione, z.s. 
SPLNĚNO  Mgr. Krejza, Ing. Křížová 

7. Upuštění od vymáhání smluvní pokuty SPLNĚNO  Mgr. Krejza, Mgr. Härting 
8. Informace o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice 2018 

SPLNĚNO 
9. Schválení podání žádosti o dotace do Operačního programu zaměstnanost na projekt 

zavádění metod kvality, aktualizaci a tvorbu rozvojových dokumentů s názvem: „Kompetentní 
úřad a strategické dokumenty město Litoměřice“   
SPLNĚNO      Mgr. Chlupáč, Ing. Šturalová 

10. Podání žádosti o dotaci z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém 
kraji      
SPLNĚNO – 2.7.2019 podána žádost o dotaci na KÚÚK   
       Mgr. Červín, Ing. Gryndler  

11. Volba soudního přísedícího Okresního soudu Litoměřicích     
SPLNĚNO     Mgr. Chlupáč, Bc. Skoková 
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12. Schválení ručitelského závazku Města Litoměřice za PO – přistoupení k RS s mobilním 
operátorem      Mgr. Čigáš, Ing. Mgr. Lachman 
SPLNĚNO – splněno schválením. PO mohou, ale nemusí přistoupit ke smlouvě  

13. Delegování zástupce města k výkonu akcionářských práv na valné hromadě Severočeské 
vodárenské společnosti a.s. konané dne 20.6.2019  Mgr. Krejza 
SPLNĚNO – 20.6.2019 se zúčastnil VH SVS a.s. delegovaný pan Mgr. Hošek 
  

Majetkové záležitosti: Mgr. Härting 
Záměry: 
14. Záměr prodeje pozemku parc.č. 4534/2 v k.ú. Litoměřice 

SPLNĚNO 
15. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 68/1 v k.ú. Pokratice 

SPLNĚNO 
16. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2560/1 v k.ú. Litoměřice 

SPLNĚNO – oznámeno žadateli 
17. Záměr prodeje pozemku parc.č. 4984/21 v k.ú. Litoměřice 

SPLNĚNO 
18. Záměr bezúplatného převodu (daru) částí pozemků parc.č. 4008/95, parc.č. 4008/112 

a parc.č. 4008/116 v k.ú. Litoměřice 
PLNĚNO – smlouva odeslána k podpisu  

19. Záměr prodeje pozemků v k.ú. Litoměřice, majetkoprávní dořešení Tyršův most 
PLNĚNO  - smlouva se připravuje  

20. Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 1547 v k.ú. Žitenice na ČR ÚZSVM 
SPLNĚNO 

Prodeje: 
21. Prodej BJ č. 1821/4 v ulici Nezvalova 1821/21 v k.ú. Litoměřice 

SPLNĚNO 

22. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – urnového pomníku na městském 
hřbitově 
SPLNĚNO 

23. Prodej pozemků parc.č. 194/39, 196/14, 196/52 a 196/53 v k.ú. Pokratice 
SPLNĚNO 

24. Prodej pozemku parc.č. 4008/7, jehož součástí je jiná stavba bez čp./če a parc.č. 4008/8, 
jehož součástí je jiná stavba bez čp./če v k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO  

25. Prodej pozemku parc.č. 600/66 v k.ú. Pokratice 
SPLNĚNO 

26. Prodej pozemku parc.č. 600/65 v k.ú. Pokratice 
SPLNĚNO 

27. Prodej pozemku parc.č. 657/92 v k.ú. Pokratice 
SPLNĚNO 

28. Prodej pozemku parc.č. 657/91 v k.ú. Pokratice 
SPLNĚNO 

29. Prodej pozemku parc.č. 657/90 v k.ú. Pokratice 
SPLNĚNO  

30. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Mlékojedy (LV č. 265) 
SPLNĚNO  

31. Nákup pozemku parc.č. 3408/106 o výměře 3937 m2 v k.ú. Litoměřice 
V ŘEŠENÍ – KS musí schválit ministerstvo financí  

32. Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace 
SPLNĚNO  

33. Zřízení věcného břemene – služebnosti plynárenského zařízení k pozemkům parc.č. 1272/1 a 
1272/3 v k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO  

34. Zřízení věcného břemene – služebnosti plynárenského zařízení k pozemkům 
v ul. Komenského, k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO  

35. Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k pozemkům parc.č. 
4020/1 a 4021/1 v k.ú. Litoměřice 
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SPLNĚNO  

36. Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k pozemku parc.č. 
1168 v k.ú. Pokratice 
SPLNĚNO 

37. Zřízení věcného břemene – služebnosti horkovodu k části pozemků parc.č.1321/10, 1321/11, 
1268/19 a 1354/1 v k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO 

 

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ ZE 4. JEDNÁNÍ ZM ZE DNE 12.09.2019: 

A) Procesní body 1 
1.  Zahájení, jmenování pracovního předsednictva, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
2.  Schválení zápisu z minulého jednání 
3.  Kontrola plnění bodů minulého jednání 
4.  Doplnění/stažení bodů programu 
5.  Hlasování o programu 
 
B) 1. Místostarosta     
6.  Doporučení zastupitelstva radě města k jednáním o nemocnici 
 SPLNĚNO 
7.  Předložení "Návrhu přípravného výboru na konání místního referenda v obci Litoměřice ve věci 

záměru prodeje akcií / navýšení kapitálu společnosti Nemocnice Litoměřice a.s.“ 
 NEBYLO SCHVÁLENO 
8.  Vyhlášení místního referenda na území města Litoměřice 
 SPLNĚNO: vyhlášení oznámeno MV ČR, referendum proběhlo 8.11.2019 a je platné a závazné 
 
C) Odbor ekonomický  Ing. Zalabáková 
 9.  Rozpočtová opatření dle doporučení FV 
      SPLNĚNO 
10.  Schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci pro Destinační agenturu České středohoří o.p.s. 
 SPLNĚNO – smlouva podepsána a finance odeslány  
 
D) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče  Ing. Křížová 
11. Schválení dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřízených městem Litoměřice 
 SPLNĚNO: všechny dodatky byly podepsány panem starostou, jeden zaslán příspěvkové 

organizaci a jeden založen ke zřizovací listině na odboru ŠKSaPP  
12.  Schválení projektu "ZŠ Litoměřice, Na Valech 53 – vybudování učeben pro polytechnické 

vzdělávání a přírodní vědy" 
 SPLNĚNO: Žádost byla podána do IROP v rámci výzvy č. 10 "Zvyšování kvality a dostupnosti 

infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení" v řádném termínu  
 
E) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví  Ing.Bc.Jurková 
13.  Podpora sociálních služeb 2019 - 2. kolo 
 SPLNĚNO: smlouvy podepsány 
 
F) Odbor územního rozvoje  Ing. Brunclíková,MBA 
14.  Schválení smlouvy o budoucím prodeji stavby „Litoměřice, Želetice, ul. Želetická, p.p.č. 4843/1 

tlaková kanalizace" 
 SPLNĚNO: smlouva podepsána 
15. Zrušení předkupního práva k pozemku parc. č. 1345/42 v k.ú. Pokratice 
  SPLNĚNO: předkupní právo zrušeno 
 
G) Odbor životního prostředí  Ing. Gryndler 
16.  Kotlíkové půjčky  
 SPLNĚNO 
 
H) Kancelář starosty a tajemníka  Bc. Skoková 
17.  Uzavření dohody o provedení práce s Mgr. Petrem Hermannem 
 SPLNĚNO  
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18.  Volba soudních přísedících Okresního soudu v Litoměřicích 
 SPLNĚNO: oznámeno předsedovi Okresního soudu v Litoměřicích 
 
I) Tajemník 
19.  Schválení nového znění Statutu sociálního fondu č. 1/2019 

SPLNĚNO  
20.  Zpráva o činnosti Kontrolního výboru při ZM 
 SPLNĚNO 
 
J) Různé  Ing. Křížová 
21.  Poskytnutí dotace – Zahrada Čech, s. r. o. – Vánoční trhy 2019  
 SPLNĚNO – dotace proplacena 
22.  Hlasování o pokračování jednání po 20 hodině – pokračování schváleno 
 
K) Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu 
23.  Prezentace nového grafického vizuálu města Litoměřice 
 SPLNĚNO 
 
L) Odbor správy nemovitého majetku města  Mgr. Härting 
24.  Schválení dohody o splátkách dluhu 
 SPLNĚNO: dohoda o splátkách dluhu uzavřena 
25.  Upuštění od vymáhání smluvní pokuty 
 SPLNĚNO 
26.  Změna pravomoci ZM Litoměřice ve věci schvalování zřizování věcných břemen 
 PLNĚNO průběžně 
27. Záměr vkladu nemovitých věcí tvořících areál nemocnice v Litoměřicích do společnosti Nemocnice 

Litoměřice a.s.  
Bude projednáno v ZM dne 6.2.2020 

28. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 5251/20 v k.ú. Litoměřice (nutný GP) 
SPLNĚNO – odepsáno 

29. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4138/1 v k.ú. Litoměřice (nutný GP) 
SPLNĚNO – odepsáno 

30. Revokace usnesení č. 84/3/2019 ze dne 13.06.2019 upřesnění výměry dle GP (GTT) 
       PLNĚNO: smlouva zaslána k podpisu  

31. Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 5272/3 v k.ú. Litoměřice na ČR ÚZSVM 
Žadatel: OSNMM 

 SPLNĚNO 
 

Prodeje: 

32. Majetkoprávní dořešení „připlocených pozemků“ v lokalitě ul. Škrétova 

SPLNĚNO 

33. Majetkoprávní dořešení „připlocených pozemků“ v lokalitě ul. Sadová  

SPLNĚNO 

34. Prodej pozemku parc.č. 4534/2 v k.ú. Litoměřice 

SPLNĚNO 

35. Prodej pozemku parc.č. 68/15 v k.ú. Pokratice  

SPLNĚNO 

36. Prodej pozemků parc.č. 4984/21 a 4984/80 v k.ú. Litoměřice 

SPLNĚNO 

37. Prodej pozemků parc.č. 293/20, 2719/44 a 2719/45 v k.ú. Litoměřice, majetkoprávní dořešení 

Tyršův most 

PLNĚNO  - smlouva se připravuje  

38. Bezúplatný převod pozemků parc.č. 3886/10, 3886/29 a 3900/20 (areál nemocnice) v k.ú. 

Litoměřice od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha  

SPLNĚNO 

39. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2188/4 v k.ú. Litoměřice od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 

390, Praha  

SPLNĚNO 
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40. Částečná revokace usn.100/3/2019 ze dne 13.6.2019, týkající se úpravy výše jednorázové náhrady 

za zřízení služebnosti v ul. Komenského 

SPLNĚNO 

41. Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k pozemkům parc.č. 

1345/66 a 154/3 v k.ú. Pokratice 

SPLNĚNO 

42. Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k pozemku parc.č. 85/1 

v k.ú. Pokratice 

SPLNĚNO 

43. Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k pozemkům parc.č. 32/1, 

56/1 a 58/1 v k.ú. Litoměřice 

SPLNĚNO 

44. Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k pozemku parc.č. 4447/1 

v k.ú. Litoměřice 

SPLNĚNO 

45. Zřízení věcného břemene – služebnosti kanalizačního zařízení k pozemkům parc.č. 4138/1 v k.ú. 

Litoměřice a parc.č. 615/1 v k.ú. Pokratice 

SPLNĚNO 

46. Zřízení věcného břemene – služebnosti telekomunikačního zařízení k pozemkům parc.č. 1321/10 

a 1321/11 v k.ú. Litoměřice 

SPLNĚNO 

47. Zřízení věcného břemene – služebnosti vodovodního a kanalizačního zařízení k pozemkům parc.č. 

1321/10, 1321/11, 1268/19, 1354/1 a 1838/2 v k.ú. Litoměřice 

SPLNĚNO 

48. Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k pozemkům parc.č. 
3986/2, 3989/2, 3991/1 v k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO 

 

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ Z 5. JEDNÁNÍ ZM ZE DNE 5.12.2019: 

A) Procesní body 1 
1. Zahájení, jmenování prac. předsednictva a volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 
2. Schválení zápisu minulého jednání 
3. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání 
4. Doplnění/stažení bodů programu 
5. Hlasování o programu 
  
B) Odbor ekonomický 
6. Rozpočtová opatření dle doporučení FV 
    SPLNĚNO -  zveřejněno na úřední desce v souladu s platnou legislativou 
7. Uzavření smlouvy s ČSOB a.s. o přijetí úvěru na financování podílu města akce PAVE 
    SPLNĚNO – smlouva podepsána a zveřejněna v registru smluv 
8. Návrh rozpočtu města na rok 2020 
    SPLNĚNO – schválený rozpočet zveřejněn na úřední desce v souladu s platnou legislativou 
9. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2021-2022 

SPLNĚNO – schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn na úřední desce v souladu s platnou 
legislativou 

10. Schválení Memoranda o společném záměru k litoměřické nemocnici  
     SPLNĚNO: memorandum bylo na ÚK podepsáno dne 19.12.2019 
11. Informování o jednání s KÚÚK ve věci Nemocnice Litoměřice, a.s. 
      SPLNĚNO 
  
C) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče 
12. FK Litoměřicko, z.s - návratná finanční výpomoc - nový splátkový kalendář 
     SPLNĚNO: Dodatek č. 1 k VPS podepsán 5. 12. 2019 
13. Změna termínu čerpání dotace – BIO ILLUSION s.r.o. 
     SPLNĚNO: Dodatek č. 2 k VPS podepsán 9. 12. 2019 
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14. Program regenerace městské památkové rezervace Litoměřice na období 2019–2023 – dodatek č. 
1 

     SPLNĚNO: vyvěšeno na webových stránkách města 
15. Zásady reklamy a označování provozoven v Litoměřicích 
     SPLNĚNO: vyvěšeno na webových stránkách města 
16. Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2020 FK Litoměřicko, z.s. 
     SPLNĚNO: VPS podepsána dne 30. 12. 2019 a dotace vyplacena 
17. Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2020 HC Stadion Litoměřice, z. s. 
     SPLNĚNO: VPS podepsána dne 23. 12. 2019 a dotace vyplacena 
18. Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2020 Slavoj BK Litoměřice z.s. 
     SPLNĚNO: VPS podepsána dne 23. 12. 2019 a dotace vyplacena 
19. Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2020 TJ Slovan Litoměřice z.s. 
    SPLNĚNO: VPS podepsána dne 23. 12. 2019 a dotace vyplacena 
20. Podání žádosti o dotaci na akci „Obnova dožilých částí krovu včetně statického zajištění –  

městský dům č.p. 15/7“ 
     SPLNĚNO: žádost podána ve stanoveném termínu 
21. Prominutí splátky - návratná finanční výpomoc Slavoj Litoměřice, z.s. 
      SPLNĚNO: Dodatek č. 3 k VPS podepsán 23.12.2019  
 
D) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
22. Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2020 
     SPLNĚNO: dotační program vyhlášen 
23. Program podpory sociálních služeb na rok 2020 
     SPLNĚNO: dotační program vyhlášen 
24. Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje na realizaci projektu „Plnění základních 
úkolů obce – rozvoj zdraví“ 
     SPLNĚNO: smlouva podepsána 
  
E) Odbor územního rozvoje 
25. Zrušení předkupního práva u části pozemků parc.č. 4008/95 a 4008/117, oba v k.ú. Litoměřice 
      PLNĚNO: zpracovává se žádost na katastrální úřad 
  
F) Útvar Pro lidi 
26. Schválení Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2020 
PLNĚNO: jednotlivé odbory připravují avizované aktivity dle schváleného Akčního plánu na rok 2020 
27. Pravidla participativního rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2020  
SPLNĚNO: projekt part. rozpočtu realizován, provoz dětského hřiště u ZŠ Havlíčkova zahájen 
  
G) Kancelář starosty a tajemníka 
28. Obecně závazné vyhlášky města Litoměřice 
SPLNĚNO: vyhlášky byly vyvěšeny na úřední desce po stanovenou dobu a zaslány MV ČR ke 
kontrole 
 
  
H) Tajemník 
29. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za rok 2019 
SPLNĚNO 
30. Návrh úsporných opatření MěÚ Litoměřice na základě usnesení RM č. 396/14/2019  
SPLNĚNO 
  
I) Různé 
31. Dodatky k nájemní a licenční smlouvě uzavřené se Zahradou Čech s.r.o. 
SPLNĚNO: podepsáno oběma smluvními stranami a zveřejněno v Registru smluv 
 
  
J) Odbor správy nemovitého majetku města 
32. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3864/1 v k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO: oznámeno 
33. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 196/63, části 194/1 a parc.č. 196/64 v k.ú. Pokratice 
PLNĚNO: objednán GP, bude projednáno v ZM v roce 2020 
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34. Záměr prodeje pozemku parc.č. 1387/4 v k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO: oznámeno 
35. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 657/57 v k.ú. Pokratice 
PLNĚNO: objednán GP, bude projednáno v ZM v roce 2020 
36. Směna pozemků parc.č. 2469/63 za část pozemku parc.č. 2470/5 v k.ú. Litoměřice  
SPLNĚNO: oznámeno 
37. Záměr prodeje opuštěné a neudržované klasické hrobky, sektor IV.B, evid.č. 005, na Městském 
hřbitově v Litoměřicích  
PLNĚNO: Prodej bude projednán v ZM dne 6.2.2020 
38. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 4008/131 v k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO 
39. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 657/51 a parc.č. 657/68 v k.ú. Pokratice 
SPLNĚNO 
40. Prodej BJ č. 986/44, ulice Mrázova 986/25 v k.ú. Litoměřice 
PLNĚNO: smlouva se připravuje 
41. Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace 
SPLNĚNO 
 

 



 
 

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E 
 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, 

 
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku ze psů 

 

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 6. února 2020 usneslo vydat 

na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

 

Čl. 1 

Zrušovací ustanovení 

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku ze psů, ze dne 5. 12. 2019. 

 

Čl. 2 

 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2021. 

 

 

 

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

Mgr. Karel Krejza 

1. místostarosta 

Mgr. Ladislav Chlupáč 

starosta 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  ............... 2020 

 

Sejmuto z úřední desky dne:  ............... 2020 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Litom%C4%9B%C5%99ice_CoA_CZ.svg
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Pozemky vč. staveb ve vl. Města Litoměřice, převod na ÚK 

 

Stavby ve vl. Města Litoměřice na pozemcích jiného vlastníka 
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Věcné břemeno chůze a jízdy na parc.č. 3889/4 ve prospěch vlastnictví pozemku parc.č. 
3889/3 v k.ú. Litoměřice a stavby bez č.p. (garáže) v k.ú. Litoměřice 

 



Seznam věcí nemovitých, neevidovaných v KN  převod ÚK, vše k.ú. Litoměřice, část obce Předměstí Areál nemocnice

Nemovité věci, které nejsou předmětem evidence katastru nemovitostí:

Venk. úpravy Okrasné dřeviny
Venk. úpravy Sadovnické
Venk. úpravy Kanalizace dešťová DN 600
Venk. úpravy Kanalizace dešťová DN 300 I.
Venk. úpravy Šachty kanalizační I.
Venk. úpravy Kanalizace dešťová DN 300 II.
Venk. úpravy Kanalizace dešťová DN 150
Venk. úpravy Šachty kanalizační II.
Venk. úpravy Kanalizace splašková DN 300 I.
Venk. úpravy Šachty kanalizační III.
Venk. úpravy Kanalizace splašková DN 300 II.
Venk. úpravy Šachty kanalizační IV.
Venk. úpravy Vodovodní přípojka
Venk. úpravy Vodovod trubní DN 200
Venk. úpravy Vodovod trubní DN 150
Venk. úpravy Vodovod trubní DN 100
Venk. úpravy Vodovod trubní DN 80
Venk. úpravy Vodoměrná šachta
Venk. úpravy Rozvod kojenecké vody
Venk. úpravy Plynová přípojka DN 200
Venk. úpravy Plynová přípojka DN 50
Venk. úpravy Rozvod kyslíku DN 50
Venk. úpravy Přípojka elektro I.
Venk. úpravy Přípojka elektro II.
Venk. úpravy Telekomunikační rozvod
Venk. úpravy Osvětlovací stožáry I.
Venk. úpravy Osvětlovací stožáry II.
Venk. úpravy Osvětlovací stožáry III.
Venk. úpravy Lapol
Venk. úpravy Oplocení stanice kyslíku
Venk. úpravy Vrata I.
Venk. úpravy Panelová plocha u stanice kyslíku
Venk. úpravy Oplocení I. - vrchní část
Venk. úpravy Oplocení I. - spodní část
Venk. úpravy Oplocení II.
Venk. úpravy Oplocení III. - vrchní část
Venk. úpravy Oplocení III. - spodní část
Venk. úpravy Oplocení IV.
Venk. úpravy Oplocení V.
Venk. úpravy Oplocení VI.
Venk. úpravy Vrata II.
Venk. úpravy Bazén
Venk. úpr. Zpevněné plochy ze žulových kostek
Venk. úpravy Zpevněné plochy živičné I.
Venk. úpravy Zpevněné plochy živičné II.
Venk. úpravy Zpevněné plochy živičné III.
Venk. úpravy Zpevněné plochy živičné IV.
Venk. úpravy Zpevněné plochy živičné V.
Venk. úpravy Zpevněné plochy panelové I.
Venk. úpravy Zpevněné plochy panelové II.
Venk. úpravy Zpevněné plochy betonové I.
Venk. úpravy Zpevněné plochy betonové II.
Venk.úpr. Zpevněné plochy z parkovacích tvárnic I.
Venk.úpr. Zpevněné plochy z parkovacích tvárnic II.
Venk.úpr. Zpevněné plochy ze zámkové dlažby I.
Venk.úpr. Zpevněné plochy ze zámkové dlažby II.
Venk.úpr. Zpevněné plochy z betonové dlažby I.
Venk.úpr. Zpevněné plochy z betonové dlažby II.
Venk. úpravy Odvodňovací rigol I.
Venk. úpravy Odvodňovací rigol II.
Venk. úpravy Opěrná stěna I.
Venk. úpravy Opěrná stěna II.
Venk. úpravy Opěrná stěna III.

V Litoměřicích, dne 22.1.2020 jana.fialova@litomerice.cz



Seznam věcí nemovitých, neevidovaných v KN  převod ÚK, vše k.ú. Litoměřice, část obce Předměstí Areál nemocnice

Nemovité věci, které nejsou předmětem evidence katastru nemovitostí:

Venk. úpravy Předložené schody u staré interny
Venk. úpravy Venkovní schody u parkoviště
Venk. úpravy Předložené schody u kuchyně
Venk. úpravy Předložené schody u trafostanice
Venk. úpravy Předložené schody u centr. příjmu
Venk. úpravy Předložené schody u hlav. vstupu
Venk. úpravy Obrubníky ABO I.
Venk. úpravy Obrubníky ABO II.
Venkovní úpravy Obrubníky III.
Osvětlení venkovní - chirurgie
Oplocení k objektu G - chirurgie
Vodovod k objektu G - chirurgie
Kanalizace splašková k objektu G - chirurgie
Kanalizace dešťová k objektu G - chirurgie
Rozvod nízkého napětí k objektu G - chirurgie
Komunikace k objektu G - chirurgie - vnitřní
Tech. zhodnocení Vodovodu I Žitenická ul.
Průzkumný vrt
Chladící věže
Stanice kyslíku

V Litoměřicích, dne 22.1.2020 jana.fialova@litomerice.cz



Seznam věcí nemovitých  převod ÚK, vše k.ú. Litoměřice, část obce Předměstí

Poznámka

Parcelní číslo Název druhu pozemku Využití pozemku výměra (m2)
Číslo LV 
parcely

IČO
Vlastník 
pozemku

Číslo 
popisné

IČO Vlastník stavby
Číslo LV 
budovy 

/BJ

3878/2 zahrada 22 1 .00263958Město Litoměřice
3882/1 ostatní plocha ostatní komunikace 472 1 .00263958Město Litoměřice
3882/2 ostatní plocha ostatní komunikace 784 1 .00263958Město Litoměřice
3882/3 ostatní plocha zeleň 1062 1 .00263958Město Litoměřice
3886/3 ostatní plocha jiná plocha 83 1 .00263958Město Litoměřice
3886/4 zastavěná plocha a nádvoří 224 1 .00263958Město Litoměřice 2084 .00263958 Město Litoměřice 1
3886/5 zastavěná plocha a nádvoří 37 1 .00263958Město Litoměřice bez č.p. .00263958 Město Litoměřice 1
3886/6 ostatní plocha zeleň 722 1 .00263958Město Litoměřice
3886/7 ostatní plocha ostatní komunikace 162 1 .00263958Město Litoměřice
3886/8 ostatní plocha zeleň 105 1 .00263958Město Litoměřice
3886/9 ostatní plocha ostatní komunikace 99 1 .00263958Město Litoměřice
3886/12 ostatní plocha zeleň 446 1 .00263958Město Litoměřice
3886/14 ostatní plocha zeleň 43 1 .00263958Město Litoměřice
3886/15 ostatní plocha ostatní komunikace 97 1 .00263958Město Litoměřice
3886/22 ostatní plocha jiná plocha 1239 1 .00263958Město Litoměřice
3886/23 zastavěná plocha a nádvoří 57 1 .00263958Město Litoměřice 2084 .00263958 Město Litoměřice 1
3886/24 zastavěná plocha a nádvoří 31 1 .00263958Město Litoměřice 2084 .00263958 Město Litoměřice 1
3889/3 zastavěná plocha a nádvoří garáž 741 1 .00263958Město Litoměřice bez č.p. .00263958 Město Litoměřice 1 dílny, garáže a část parkoviště

3890/2 ostatní plocha ostatní komunikace 32 1 .00263958Město Litoměřice
3890/4 zahrada 255 1 .00263958Město Litoměřice
3898/2 ostatní plocha zeleň 94 1 .00263958Město Litoměřice
3898/3 zahrada 17 1 .00263958Město Litoměřice
3898/4 ostatní plocha ostatní komunikace 676 1 .00263958Město Litoměřice
3898/5 ostatní plocha zeleň 18 1 .00263958Město Litoměřice
3898/6 ostatní plocha zeleň 36 1 .00263958Město Litoměřice
3898/7 ostatní plocha zeleň 35 1 .00263958Město Litoměřice
3900/1 ostatní plocha jiná plocha 4215 1 .00263958Město Litoměřice
3900/3 zastavěná plocha a nádvoří 1962 1 .00263958Město Litoměřice 2042 .00263958 Město Litoměřice 1
3900/6 zastavěná plocha a nádvoří 2254 1 .00263958Město Litoměřice 2044 .00263958 Město Litoměřice 1
3900/8 zastavěná plocha a nádvoří 1119 1 .00263958Město Litoměřice 2046 .00263958 Město Litoměřice 1
3900/9 zastavěná plocha a nádvoří 31 1 .00263958Město Litoměřice bez č.p. .00263958 Město Litoměřice 1
3900/10 zastavěná plocha a nádvoří 374 1 .00263958Město Litoměřice bez č.p. .00263958 Město Litoměřice 1
3900/12 zastavěná plocha a nádvoří 2365 1 .00263958Město Litoměřice 2082 .00263958 Město Litoměřice 1
3900/13 zastavěná plocha a nádvoří 1096 1 .00263958Město Litoměřice 2081 .00263958 Město Litoměřice 1
3900/14 zastavěná plocha a nádvoří 486 1 .00263958Město Litoměřice 2083 .00263958 Město Litoměřice 1
3900/18 zastavěná plocha a nádvoří 56 1 .00263958Město Litoměřice bez č.p. .00263958 Město Litoměřice 1
3900/19 ostatní plocha jiná plocha 2025 1 .00263958Město Litoměřice
3900/20 ostatní plocha ostatní komunikace 949 1 .00263958Město Litoměřice
3900/21 ostatní plocha jiná plocha 462 1 .00263958Město Litoměřice
3900/22 ostatní plocha jiná plocha 2602 1 .00263958Město Litoměřice
3900/26 ostatní plocha zeleň 2893 1 .00263958Město Litoměřice
3900/28 ostatní plocha ostatní komunikace 2495 1 .00263958Město Litoměřice
3900/30 zastavěná plocha a nádvoří 17 1 .00263958Město Litoměřice bez č.p. .00263958 Město Litoměřice 1
3900/31 zastavěná plocha a nádvoří 98 1 .00263958Město Litoměřice bez č.p. .00263958 Město Litoměřice 1
3900/32 zastavěná plocha a nádvoří 214 1 .00263958Město Litoměřice bez č.p. .00263958 Město Litoměřice 1
3900/34 ostatní plocha ostatní komunikace 525 1 .00263958Město Litoměřice
3900/35 ostatní plocha ostatní komunikace 1020 1 .00263958Město Litoměřice
3900/36 ostatní plocha ostatní komunikace 1103 1 .00263958Město Litoměřice
3900/37 ostatní plocha jiná plocha 836 1 .00263958Město Litoměřice
3900/38 ostatní plocha jiná plocha 1290 1 .00263958Město Litoměřice
3900/39 zastavěná plocha a nádvoří 136 1 .00263958Město Litoměřice bez č.p. .00263958 Město Litoměřice 1
3900/40 ostatní plocha ostatní komunikace 356 1 .00263958Město Litoměřice
3900/42 ostatní plocha jiná plocha 4 1 .00263958Město Litoměřice
3900/43 zastavěná plocha a nádvoří 3222 1 .00263958Město Litoměřice 2105 .00263958 Město Litoměřice 1
3900/44 ostatní plocha jiná plocha 1225 1 .00263958Město Litoměřice
3900/45 ostatní plocha zeleň 1404 1 .00263958Město Litoměřice
3900/46 ostatní plocha ostatní komunikace 16 1 .00263958Město Litoměřice
3900/47 ostatní plocha zeleň 1672 1 .00263958Město Litoměřice
3900/48 ostatní plocha zeleň 1879 1 .00263958Město Litoměřice
3900/49 ostatní plocha jiná plocha 206 1 .00263958Město Litoměřice
3900/50 ostatní plocha jiná plocha 338 1 .00263958Město Litoměřice
3900/51 ostatní plocha jiná plocha 283 1 .00263958Město Litoměřice
3900/52 ostatní plocha jiná plocha 314 1 .00263958Město Litoměřice
3900/53 ostatní plocha jiná plocha 311 1 .00263958Město Litoměřice
3900/54 ostatní plocha jiná plocha 286 1 .00263958Město Litoměřice
3900/57 ostatní plocha jiná plocha 159 1 .00263958Město Litoměřice
3900/58 ostatní plocha jiná plocha 484 1 .00263958Město Litoměřice
3908/3 orná půda 1366 1 .00263958Město Litoměřice
3908/4 orná půda 4370 1 .00263958Město Litoměřice
3908/5 ostatní plocha ostatní komunikace 700 1 .00263958Město Litoměřice
3908/6 ostatní plocha ostatní komunikace 255 1 .00263958Město Litoměřice
3908/7 ostatní plocha zeleň 764 1 .00263958Město Litoměřice
3908/8 ostatní plocha ostatní komunikace 383 1 .00263958Město Litoměřice
3908/10 ostatní plocha ostatní komunikace 444 1 .00263958Město Litoměřice
3908/11 ostatní plocha zeleň 86 1 .00263958Město Litoměřice
3908/12 ostatní plocha zeleň 512 1 .00263958Město Litoměřice
3908/13 ostatní plocha zeleň 3108 1 .00263958Město Litoměřice
3908/14 ostatní plocha ostatní komunikace 6 1 .00263958Město Litoměřice
3908/15 orná půda 121 1 .00263958Město Litoměřice

Pozemky Stavby 

 v Litoměřicích 22.11.2020 1 jana.fialova@litomerice.cz



Seznam věcí nemovitých  převod ÚK, vše k.ú. Litoměřice, část obce Předměstí

Parcelní číslo Název druhu pozemku Využití pozemku výměra (m2)
Číslo LV 
parcely

IČO
Vlastník 
pozemku

Číslo 
popisné

IČO Vlastník stavby
Číslo LV 
budovy 

/BJ

3908/16 orná půda 216 1 .00263958Město Litoměřice
3908/17 ostatní plocha zeleň 159 1 .00263958Město Litoměřice celková výměra

3908/18 ostatní plocha ostatní komunikace 161 1 .00263958Město Litoměřice 63 022
3886/2 zastavěná plocha a nádvoří 1245 60000 69797111 ČR ÚZSVM 2084 .00263958 Město Litoměřice 1
3893/3 zastavěná plocha a nádvoří 519 60000 69797111 ČR ÚZSVM 2040 .00263958 Město Litoměřice 1
3900/7 zastavěná plocha a nádvoří 331 60000 69797111 ČR ÚZSVM 2045 .00263958 Město Litoměřice 1
3900/59 zastavěná plocha a nádvoří 280 60000 69797111 ČR ÚZSVM 2044 .00263958 Město Litoměřice 1
3900/60 zastavěná plocha a nádvoří 289 60000 69797111 ČR ÚZSVM bez č.p. .00263958 Město Litoměřice 1
3900/62 zastavěná plocha a nádvoří 28 60000 69797111 ČR ÚZSVM 2082 .00263958 Město Litoměřice 1
3900/63 zastavěná plocha a nádvoří 8 60000 69797111 ČR ÚZSVM bez č.p. .00263958 Město Litoměřice 1
3900/64 zastavěná plocha a nádvoří 675 60000 69797111 ČR ÚZSVM 2083 .00263958 Město Litoměřice 1
3900/65 zastavěná plocha a nádvoří 1013 60000 69797111 ČR ÚZSVM 2046 .00263958 Město Litoměřice 1

Parcelní číslo Druh pozemku, využití pozemku
Účel služebnosti práva 

chůze a jízdy

Výměra 
zasažená 

služebností (m2)
Číslo LV parcely IČO Vlastník pozemku

3889/4 ostatní plocha, jiná plocha

právo chůze a jízdy  
vstup do stavby bez č.p. 

(garáže) na parc.č. 
3889/3 v k.ú. Litoměřice

454,6 1 .00263958 Město Litoměřice

Pozemek pod stavbou není 
součástí převodu

Zřízení věcného břemene

 v Litoměřicích 22.11.2020 2 jana.fialova@litomerice.cz




