POZVÁNKA
na 3. jednání Zastupitelstva města Litoměřic
konané dne 26.4.2018 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68
PROGRAM
I.
Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
II.
Schválení zápisu minulého jednání
III.
Kontrola plnění bodů
IV.
Doplnění / stažení bodu programu
V.
Hlasování o programu
VI.
Body jednání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 16.4.2018
Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2017
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje se
doba nočního klidu
Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
Schválení kritérií pro regulaci hazardních her na území města Litoměřice, pro doplnění
obecně závazné vyhlášky č. 4/2017 o omezení provozování některých hazardních her
Schválení příspěvků z Programu regenerace MPR Litoměřice na rok 2018
Žádost o poskytnutí mimořádné individuální dotace – Kult, spolek
Žádost o poskytnutí mimořádné individuální dotace – Musica et Educatione, z.s.,
Poskytnutí dotace sportovnímu spolku Trampolíny Litoměřice, z.s. na vypracování
projektové dokumentace k vybudování víceúčelového sportovního centra v objektu
bývalého kina v areálu kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích.
Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích a kulturního projektu „Litoměřické
kulturní léto“ - dotace nad 50 tis. Kč
Programu podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích –
dotace nad 50 tis. Kč
Veřejnoprávní smlouva mezi obcemi o zajištění povinné školní docházky v jiné obci
Žádost Diecézní charity Litoměřice o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města
Litoměřice na podporu „Dobrovolnického centra“
Dotační program „Podpora sociálních služeb pro rok 2018“
Žádost Fondu ohrožených dětí o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města
Litoměřice na podporu činnosti „Fond ohrožených dětí – zařízení FOD Klokánek
Litoměřice“
Zrušení předkupního práva na pozemky parc. č. 2355/155, 2355/156 a 2355/157 v k.ú.
Litoměřice dle GP
Zrušení předkupního práva na pozemky parc. č. 2356/1, 2354/13 a 2354/54 v k.ú.
Litoměřice
Revokace usnesení č. 172/8/2017 ze dne 7.12.2017, schválení uzavření zakladatelské
smlouvy a stanov Sdružení energetických manažerů měst a obcí a schválení zástupců
do orgánů svazku za město Litoměřice
Zápis likvidační komise – návrh vyřazení majetku z účetní evidence
Zrušení druhého odstavce usnesení ZM č. 23/1/2018 ze dne 1.2.2018, kterým bylo
uloženo kompetentním orgánům města podniknout kroky k vrácení vyplacené dotace
poskytnuté na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS 170/2016 ze
dne 9.12.2016
Informace o aktuálním průběhu koncesního řízení „Poskytování zdravotních služeb ve
zdravotnickém zařízení Nemocnice Litoměřice a zajištění s tím spojených činností“

Majetkové záležitosti:
Záměry:
22.
Prodej pozemku parc.č. 681/1 o výměře 1 644 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice, dle
nezapsaného GP se jedná o pozemky parc.č. 681/1, 681/19 a 681/20 v k.ú. Litoměřice
23.
Prodej pozemku parc.č. 4984/38 o výměře 219 m2 (zahrada), k.ú. Litoměřice
24.
Prodej pozemku parc.č. 4008/36 jehož součástí je stavba bez čp (jiná stavba) v k.ú.
Litoměřice

25.
26.
27.

Prodej části pozemku parc.č. 1313/16 (ost. plocha) cca 55 m2 v k.ú. Litoměřice
Žádost o bezúplatný převod pozemků 3900/17, 3900/20, 3900/24, 3900/25, 3900/27,
3900/29 a 3900/41 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice na ČR Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových
Žádost o bezúplatný převod pozemků 3893/3, 3900/59, 3900/7, 3900/65, 3900/62, 3900/64,
3886/2, 3900/60 a 3900/63 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice na ČR Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových

Prodeje:
28.
Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení, sektor I., evidenční číslo 6-61
na Městském hřbitově v Litoměřicích
29.
Prodej pozemku parc.č. 2603/12 o výměře 221 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice
30.
Prodej pozemku parc.č. 917/9 o výměře 26 m2 v k.ú. Litoměřice
31.
Prodej pozemku parc.č. 2729 o výměře 1880 m2 (orná půda) a parc.č. 2730 o výměře 88
m2 (orná půda) v k.ú. Borkovany
32.
Prodej pozemku parc.č. 1527/9 o výměře 31 m2 (zast. plocha) a parc.č. 1527/22 o výměře
2 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice
33.
Prodej pozemků parc.č. 4008/5 o výměře 528 m2 (zast. plocha)) a 4008/6 o výměře 72 m2
(zast. plocha) včetně staveb bez č.p./č.e v k.ú. Litoměřice
34.
Prodej podílu o velikosti 4388/5539 na pozemku parc. č. 1328 o výměře 229 m2 (zast.
plocha a nádvoří) v k.ú. Litoměřice
35.
Prodej pozemku parc.č.4528/1 o výměře 654 m2 (zahrada) a parc. č 4528/4 o výměře 17
m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice
36.
Nákup pozemku parc.č. 5173/17 o výměře 16416 m2 (orná půda) v k.ú Litoměřice
37.
Nákup pozemku parc. č 621/2 o výměře 17 m2 (ost. plocha) v k.ú. Pokratice
38.
Bezúplatný převod pozemku parc.č. 3040 o výměře 805 m2 (ost. plocha – komunikace)
v k.ú. Litoměřice od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
39.
Prodej BJ 438/5 v ul. Kubínova 438/6 v k.ú. Pokratice dle schválených Zásad prodeje
obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice.
40.
Prodej BJ 1756/10 v ul. Družstevní 1756/25 v k.ú. Litoměřice dle schválených Zásad
prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice
41.
Zřízení věcného břemene – služebnosti, umístění provozování, údržby a oprav zařízení
NN k části pozemků parc.č. 848/3,848/4 k.ú. Litoměřice
42.
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav
elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2472/3, 5474/3 v k.ú.
Litoměřice a parc.č. 84/1 v k.ú. Pokratice
43.
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav
elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 862/1, 862/2, 870, 876/1, 897/1,
910, 927, 971, 974, 981, 1002, 1006/3, 3081/1, 3081/3 a 888 v k.ú. Litoměřice
44.
Zřízení věcného břemene – služebnosti, umístění provozování, údržby a oprav
vodovodní, kanalizační přípojky a plynárenského zařízení (NTL) k části pozemků parc.č.
3864/80, 3836/6, 3836/1, 3864/8, 3864/73 a 3864/8, k.ú. Litoměřice
45.
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav
plynárenského zařízení k části pozemků parc.č. 3366, 3374, 3672/1, 3672/2, 3672/5, 3454
a 3789 v k.ú. Litoměřice
46.
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav
telekomunikačního zařízení k části pozemků parc.č. 3067/1 a 3081/1 v k.ú. Litoměřice
47.
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav
elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2355/1 a 2355/18 v k.ú.
Litoměřice
48.
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav
elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4190 v k.ú. Litoměřice
VII.
VIII.
IX.
X.

Informace
Interpelace
Diskuze
Závěr

M Ě S T O

L I T O M Ě Ř I C E

N Á V R H

D O

ZM

pro jednání ZM, dne : 26. 4. 2018
předkládá : ing. Lončák, MBA – předseda FV
zpracoval: Ing. Iveta Zalabáková – vedoucí ekonomického odboru
Návrh:
Rozpočtová opatření dle doporučení FV
Odůvodnění:
Viz zápis z jednání FV včetně příloh uveden v příloze

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje:
rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 16. 4. 2018 (viz příloha orig. zápisu)

Podpis navrhovatele :

Přijaté usnesení ZM č. :

Zápis
z jednání výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice
Finanční výbor (FV)
konaného dne 16. 4. 2018 od 16:00 v zasedací místnosti ČNIS
Přítomni:
•

ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV

•

ing. Vladimír Kestřánek, MBA – místopředseda FV

•
•
•
•
•

Mgr. Jan Fibich
Václav Knotek
ing. Jaroslav Marek
David Šikula
Jiří Landa

Omluveni:

Jednání řídil: ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV
Zapisovatel: ing. Iveta Zalabáková
Program:
1. Návrhy na rozpočtová opatření
2. Různé

Konec jednání: 17:25
Termín příštího jednání: 11. 6. 2018 od 16:00 v zasedací místnosti ČNIS
Zapsal (a): ing. Iveta Zalabáková

Hosté: Mgr. Čigáš, ing. Křížová, Mgr. Härting, ing. Brunclíková, ing. Gryndler, ing. Grund, Mgr. Tym

Ad 1. Návrhy na rozpočtová opatření:
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 2018 – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
- příspěvek obcím podle atomového zákona – ÚZ/ORG 22008/5000 – navýšení příjmů v celkové výši
8 903 tis. Kč – z toho 8 mil. Kč představuje zbytek jednorázového příspěvku ve výši 50 mil. Kč (dle § 3
nařízení vlády č. 35/2017 Sb. – částku 42 mil. Kč obdrželo město koncem prosince 2017), částka 903 tis. Kč
poskytnuta v souladu s § 2/odst. 3 tohoto nařízení (jedná se o částku přiznanou na základě skutečně
skladovaného množství odpadu za předchozí rok)
- proti tomu zvýšení výdajů celkem o 9 210 tis. Kč (na konkrétní akce), které budou z této dotace
financovány – částka 307 tis. Kč (rozdíl příjmů a výdajů ve výši 307 tis. Kč bude pokryt z dotace ve výši 42
mil. Kč, kterou město obdrželo koncem prosince roku 2017, tj. tyto finance byly součástí zůstatku na účtech
města k 31.12.2017)
Na FV proběhla diskuse ohledně konkrétních akcí, navržených financovat z této dotace – výdaj na akci
Vojtěšské náměstí – fontána ve výši 3 mil. Kč doporučuje FV odložit na další jednání FV a ZM, a to
s ohledem na upřesnění termínu převodu pozemku do majetku města.
U ostatních záležitostí FV bere informaci na vědomí, souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení.
(pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0)
Odbor ekonomický – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení.
(pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0)
Odbor správní – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení.
(pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0)
Odbor školství, kultury, sportu a pam. péče – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení.
(pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0)
Odbor správy nemovitého majetku města – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení.
(pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0)
Odbor životního prostředí – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení.
(pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0)
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení.
(pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0)
Odbor územního rozvoje – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení.
(pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0)
Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení.
(pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0)
Odbor dopravy a silničního hospodářství – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení.
(pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0)
Útvar strategického plánov. a udrž. rozvoje – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení.
(pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0)

celkem navržená rozpočtová opatření – viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
- celkové zvýšení schodku rozpočtu o částku 4 577 tis. Kč – z toho požadavek na vlastní zdroje města
ve výši 4 270 tis. Kč, zbylá částka 307 tis. Kč pokryta z dotace od SÚRAO ve výši 42 mil. Kč, kterou město
obdrželo koncem roku 2017 (tj. tyto finance byly součástí zůstatku na účtech města k 31.12.2017, stav
financí na účtech činil 179 mil. Kč)

Ad 2. Různé:
vývoj daňových příjmů k 3/2018:
- v porovnání se stejným obdobím minulého roku je stav plnění jednotlivých daní (viz příloha) vyšší o
cca 10 mil. Kč (tj. + 14,7 %), z toho zejména:
• daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (položka 1111) cca + 2,8 mil. Kč (+ 16 %)
• daň z přidané hodnoty (položka 1211) cca + 6,7 mil. Kč (+ 20 %)
-

daňové příjmy na rok 2018 rozpočtovány ve výši 334 mil. Kč (bez daně z příjmů právnických
osob placené městem) – tj. předpoklad zvýšení oproti skutečnosti roku 2017 o cca 23,5 mil. Kč (+
7,6 %) – rozpočtována nižší částka oproti oficiální predikci Ministerstva financí – předpoklad
dle predikce: 345 mil. Kč, tj. +34,5 mil. Kč (+11 %) oproti skutečnosti roku 2017

ověřil – ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV

Přílohy:
•
•
•

Návrhy rozpočtových opatření
Daňové příjmy k 3/2018
Žádost PO CŠJ

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

DOTACE r. 2018
Příjmy
ÚZ/ORG

Název

29008/5000 MZe ČR - účel. dot. - náklady na činn. odbor. lesního hosp.

22008/5000 příspěvky obcím podle atomového zákona

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu
222/3610 Fond ÚK - DDM - účel. dot. - TKM - podpora aktivit a techn. vybavení
2801/2200 zůstatek na bank. účtu zrušené PO CCR Litoměřice
1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu
2006/2000 finanční plnění - ZLATÝ ERB 2018
13305/6156 KÚÚK - účel. dot. - Centrum SRDÍČKO - denní stacionář - soc. služby

Výdaje
Rozpočet (v tis. Kč)
původní

364

4 000

změna

-364

8 903

nový

původní

0

12 903

51 601

307

51 908

změna

364

-364

0

5 000

5 000 ul. Žernosecká - dešťová kanalizace

3 160

5 000 ul. Mezibraní - regenerace zeleně

100

50

0

0

0 Vojtěšské náměstí - fontána

0

1 000

1 000 ul. Na Valech - mlžící stožár

0

100

0

100

100

954

954

51 908

-177

51 731

85 895

777

86 672

0

70

70

86 672

70

86 742

2 533

2 533

0

2 533

44

2 300

2 256

44

20

18

38

20

1

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu

51 731

-17

51 714

311/3401 KÚÚK - účel. dot. na zajištění reg. funkcí knihoven
1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu

0
51 714

1 858
141

1 858
51 855

0
867

1 858
141

Celkem

150 ul. Pekařská - využití dešťové vody

0

0

13013/2000 KÚÚK - účel. dot. - zrušené PO CCR - příspěvek na mzdové náklady

0 MZe ČR - účel. dot. - náklady na činn. odbor. lesního hosp.

1 840

2 256

13010/6300 státní příspěvek na výkon pěstounské péče pro r. 2018

Název

nový

213 230

14 734

227 964

177 650

14 734

ÚZ/ORG
29008/5000

22008/5000

100 Fond ÚK - DDM - účel. dot. - TKM - podpora aktivit a techn. vybavení

platy - pracovníci státní správý a samosprávy

2039/2000

2 533 KÚÚK - účel. dot. - Centrum SRDÍČKO - denní stacionář - soc. služby

13305/6156

2 300 státní příspěvek na výkon pěstounské péče pro r. 2018

13010/6300

21 KÚÚK - účel. dot. - zrušené PO CCR - příspěvek na mzdové náklady
1 858 KÚÚK - účel. dot. na zajištění reg. funkcí knihoven
1 008 VPS - účel. dot. - výdaje spojené s volbou prezidenta republiky
192 384

Celkem

13013/2000
311/3401
98008/2000

MĚSTO LITOMĚŘICE
NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

16.4.2018

předkládá odbor:

ekonomický
1. Tabulka

ÚZ/ORG
1

Název

2

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu
1003/1000 TSM, PO - fin. vypoř. neinv. příspěvku na provoz z r. 2017

3

1802/1000 zrušený odvod z VHP

4

1804/1000 nahodilé příjmy
Celkem

Příjmy
Rozpočet (v tis. Kč)
původní

Název

Celkem

nový

-107

51 748

0

85

85

0

2

2

20

20

40

51 875

0

51 875

1. Tabulka
ÚZ/ORG

změna

51 855

Výdaje
Rozpočet (v tis. Kč)
původní

změna

0

nový

0

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:
2

Finanční vypořádání neinv. příspěvku na provoz poskytnutého v rozpočtovém období r. 2017.
Jde o vztah mezi zřizovatelem a příslušnou přísp. organizací.

3-4

Navýšení rozpočtu s ohledem na plnění příjmů do konce roku.

1

O fin. prostředky ve výši 107 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Karel Krejza
4.4.2018

Datum, podpis navrhovatele:

mistostarosta
Ing. Iveta Zalabáková
vedoucí odboru

0

MĚSTO LITOMĚŘICE
NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

16.4.2018

předkládá odbor:

správní

1. Tabulka
ÚZ/ORG

Název

1

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu

2

2805/2000 příspěvky, náhrady, vratky a ost.

Celkem

Příjmy
Rozpočet (v tis. Kč)
původní

změna
190

51 938

500,4

50

550,4

52 248,4

240

52 488,4

1. Tabulka
ÚZ/ORG
3

Název

2023/2000 externí pověřenec pro GDPR

Celkem

nový

51 748

Výdaje
Rozpočet (v tis. Kč)
původní

změna

nový

0

240

240

0

240

240

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:
2

Nahodilý příjem za prodej dopravního automobilu Avia LT 08-31 Obci Hrobce.

3

Na základě schválení RM 15.3. 2018 - zatím bude řešeno externím subjektem na dobu určitou - bude zajišťováno
pro město i příspěvkové organizace.

1

O finanční prostředky ve výši 190 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Ing. Pavel Grund
5.4.2018

Datum, podpis navrhovatele:

mistostarosta
Milena Novákova
zástupce vedoucího odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE
NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

pro jednání ve finančním výboru, dne:

16.4.2018

předkládá odbor:

školství, kultury, sportu a PP
1. Tabulka

ÚZ/ORG

Název

Příjmy
Rozpočet (v tis. Kč)
původní

změna

nový

PO - finanční vypořádání poskytnutého příspěvku na energie v roce 2017
1

3806/3400 CCR - zrušená

0

8

8

2

3806/3250 MSZ Litoměřice

0

373

373

3

3806/3317 MŠ Masarykova Litoměřice

0

187

187

4

3806/3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech

0

22

22

5

3803/3323 ZŠ Litoměřice, B. Němcové

0

8

8

6

3806/3325 ZŠ Masarykova Litoměřice, Svojsíkova

0

194

194

7

3806/3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu

0

105

105

8

3806/3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova

0

104

104

9

3806/3328 ZŠ Litoměřice, Ladova

0

86

86

10
11

3806/3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova
3806/3401 Knihovna K.H.Máchy, Mírové nám.

0
0

46
110

46
110

12

3806/3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova - provoz

0

345

345

13

Finanční vypořádání poskytnutého příspěvku v roce 2017 PO MKZ Litoměřice, Na Valech
Kino Máj - energie
0
1

1

14

Divadlo K.H.Máchy - energie

0

15

Kulturní a kongresové centrum - provoz

0

11

11

16

Kino Máj - provoz

0

172

172

3806/3406

59

59

Divadlo K.H.Máchy - provoz

0

40

40

18

Litoměřické varhanní léto

0

14

14

19

Vinobraní

0

5

5

20

rozsvícení vánočního stromu

0

1

1

0

1 891

1 891

17

Celkem

1. Tabulka
ÚZ/ORG
21
22

Název

3034/3200 příspěvek na lyžařských výcvik 7. tříd ZŠ
3369/3500 CŠJ - provozovna ul. Havlíčkova - rek. vývařovny

Celkem

Výdaje
Rozpočet (v tis. Kč)
původní

změna

nový

180

18

198

0

1 873

1 873

180

1 891

2 071

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:
1-21

Finanční vypořádání neinv. příspěvku na provoz, energie poskytnutého v rozpočtovém období r. 2017.
Jde o vztah mezi zřizovatelem a příslušnou přísp. organizací.

21

Navýšení rozpočtu dle skutečného počtu zúčastněných žáků ZŠ.

22

Žádáme o použití vrácených příspěvků PO za loňský rok na financování kompletní rekonstrukce
vývařovny / výdejny CŠJ provozovna Havlíčkova na základě žádosti ředitelky CŠJ viz příloha. Projektová
dokumentace je v současné době ve zpracování, přesná částka nákladů na rekonstrukci bude známa
po provedení výběrového řízení na zhotovitele stavby.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Karel Krejza
místostarosta

Datum, podpis navrhovatele:

5.4.2018

Ing. Andrea Křížová
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE
NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV
pro jednání ve finančním výboru, dne:

16.4.2018

předkládá odbor:

správy nemovitého majetku města

1. Tabulka
ÚZ/ORG

Název

1

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu

2

4801/4000 věcná břemena

Celkem

Příjmy
Rozpočet (v tis. Kč)
původní

změna
1 360

53 298

180

250

430

52 118

1 610

53 728

1. Tabulka
ÚZ/ORG

Název

3

4806/4000 objekt 024 KDH - oprava havarijního stavu střechy

4

4806/4000 tržníce - stánky

Celkem

nový

51 938

Výdaje
Rozpočet (v tis. Kč)
původní

změna

nový

0

710

710

2 500

900

3 400

2 500

1 610

4 110

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:
2
3

Navýšení příjmů za zřízení věcných břemen z důvodu dokončení plánovaných staveb v roce 2018
Oprava havarijního stavu střechy stavebního objektu č. 024 v KDH v souvislosti s probíhající rekonstrukcí
budovy na sportoviště (vysoutěžené stavební práce jsou již realizovány dle zpracovaného projektu v gesci
ÚRM). Aktuální potřeba opravy střechy vyplynula až po odkrytí stávajících stavebních konstrukcí budovy (pod
střechou) a původně ji vypracovaný projekt nezahrnoval. Celková výše nákladů na opravu střechy je okolo
710 tis. Kč (vč. 21% DPH).

4

Výstavba zděného sociálního zařízení a hygienického zázemí na tržnici, původně plánovaný pouze stánek.

1

O finanční prostředky ve výši 1 360 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

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

Mgr. Karel Krejza
9.4.2018

místostarosta
Mgr. Václav Härting
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE
NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV
pro jednání ve finančním výboru, dne:

16.4.2018

předkládá odbor:

životního prostředí

1. Tabulka
ÚZ/ORG

Název

1

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu

2
3

Příjmy
Rozpočet (v tis. Kč)
původní

změna

nový

53 298

288

53 586

5202/5200 Jiráskovy sady - rozvojová péče

0

100

100

5202/5200 závlahy - kruhový objezd, Kapucínské nám.

0

12

12

53 298

400

53 698

Celkem

1. Tabulka
ÚZ/ORG

Název

Výdaje
Rozpočet (v tis. Kč)
původní

změna

nový

4

5202/5200 projekty

250

50

300

5

5202/5000 výsadba dřevin a květin

300

250

550

5202/5200 Jiráskovy sady - rozvojová péče

850

100

950

1 400

400

1 800

6

Celkem

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:
2

Finanční prostředky poskytnuté na základě smlouvy NADACE PROMĚNY Karla Komárka.

3

Vyúčtování vodného za rok 2017.

4

Navýšení finančních prostředků v souvislosti se zpracováním požadovaných PD (závlahy, fontána).

5

Je zde započítána výsadba stromořadí v ulicích 5. května, Křižíkova a Dalimilova.

6

Navýšení o příspěvek od NADACE PROMĚNY Karla Komárka.

1

O finanční prostředky ve výši 288 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

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

Mgr. Václav Červín
9.4.2018

místostarosta
Ing. Pavel Gryndler
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE
NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV
pro jednání ve finančním výboru, dne:

16.4.2018

předkládá odbor:

sociálních věcí a zdravotnictví

1. Tabulka
ÚZ/ORG
1
2

Název

Příjmy
Rozpočet (v tis. Kč)
původní

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu
6007/6300 Klika - porušení rozp. kázně

Celkem

změna
-1

53 585

0

1

1

53 586

0

53 586

1. Tabulka
ÚZ/ORG
3
4

Název

nový

53 586

Výdaje
Rozpočet (v tis. Kč)
původní

6043/6400 dotační program - podpora soc. služeb a ostatní výdaje
6009/6300 Domov seniorů - odstranění závad objektu

Celkem

změna

nový

8 000

-500

7 500

0

500

500

8 000

0

8 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:
2

Porušení rozpočtové kázně při poskytnutí dotace v roce 2014.

3-4

Žádost Farní charity Litoměřice na odstranění závad v Domově seniorů na Dómském pahorku a v objektech, kde
sídlí administrativa Farní charity a týdenní stacionář. Jde o opravy v technických prostorách (prádelna), kde dochází
k odlupování obkladů. V pokojích klientů dochází k prasklinám ve stavebních prvcích. V prostorách týdenního
stacionáře a administrativy Farní charity při dešti dochází k průsaku vody okolo vertikál. větracího komína a rozmočení
sádrokartonového stropu a dále vlivem vlhkosti dochází v suterénu budovy stacionáře k opadávání vnitřních
i venkovních omítek. Odstranění závad nelze řešit prostřednictvím stavební záruky.
Tímto požadujeme havarijní stav objektu řešit rozp. opatřením v rámci odboru a přesunem rozpočtu mezi dvěma ÚZ.

1

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

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

Ing. Pavel Grund
6.4.2018

místostarosta
Ing. Bc. Renáta Jurková
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE
NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV
pro jednání ve finančním výboru, dne:

16.4.2018

předkládá odbor:

územního rozvoje

1. Tabulka
ÚZ/ORG
1
2
4
9

Název

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu
8002/8100 soutěž STAVBA ROKU 2017
8233/8200 údržba a opravy místních komunikací, DZ a jiné činnosti
8257/8200 ul. Zítkova - pojistná událost
Celkem

Příjmy
Rozpočet (v tis. Kč)
původní

změna
2 215

0

30

30

200

700

900

Název

3

8002/8100 zjednodušené projekty

5

8233/8200 údržba a opravy místních komunikací, DZ a jiné činnosti

6
7
8

8233/8200 sídl. - opr.chodníku - litý asfalt

10

8257/8200 havarijní fond

55 800

0

226

226

53 785

3 171

56 956

1. Tabulka
ÚZ/ORG

nový

53 585

Výdaje
Rozpočet (v tis. Kč)
původní

změna

nový

1 706

30

200

700

900

8211/8200 ul. Jarní

0

2 000

2 000

8233/8200 VO + stavební úpravy v ul. Kosmonautů

0

65

65

500

150

650

1 500

226

1 726

3 906

3 171

5 351

Celkem

1 736

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:
2-3

Rozpočtové opatření na základě poskytnutého finančního plnění z KÚÚK za umístění v soutěži STAVBA ROKU 2017.
Finanční prostředky ve výši 30 tis. Kč budou použity na zvýšení rozpočtu zjednodušené projekty.

4-5

Navýšení rozpočtu popl. za užívání veřejného prostranství za ulice Dalimilova, Žižkova, Osvobození
a následné navýšení rozpočtu ve výdajích na opravy těchto komunikací.
Změna rozpočtu byla omylem pořízena do upraveného rozpočtu při schválení rozp. opatření v ZM dne 1.2.2018
(návrh byl připraven pro jednání do FV dne 22.1.2018 a následně přesunut na jednání FV dne 16.4.2018).
Za období od 1.2.2018 až do ZM dne 26.4.2018 nebylo a nebude rozpočet čerpán o změnu rozpočtu ve výši 700 tis. Kč.

6

Všichni obyvatelé ulice Jarní zaplatili příspěvek na vybudování nové komunikace. Součástí stavby je
také dešťová kanalizace. Předpoklad celé akce cca 5,5 mil. Kč, v roce 2018 bude realizována pouze část, předpoklad
vysoutěžení akce v 7/2018 - poté bude případně upřesněno.

7

Realizace na základě podnětu z dětského zastupitelstva "Mládež pro udržitelný rozvoj" - revitalizace lokality mezi
bytovými domy v ul. Kosmonautů Litoměřice.

8

V letošním roce budou lité asfalty použity pouze na opravu ul. Liškova a v návaznosti na okolní opravy komunikací
v dané lokalitě budou celkové náklady činit 650 tisíc Kč vč. DPH.

9-10

Náhrada pojistné události poškozeného povrchu v důsledku havárie vodovodní sítě v ul. Zítkova.

1

O finanční prostředky ve výši 2 215 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

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

Mgr. Václav Červín
9.4.2018

místostarosta
Ing. Venuše Brunclíková, MBA
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE
NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV
pro jednání ve finančním výboru, dne:

16.4.2018

předkládá odbor:

komunikace, marketingu a CR

1. Tabulka
ÚZ/ORG

Název

1

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu

2

2801/2200 prodej zboží - propagace města

Celkem

Příjmy
Rozpočet (v tis. Kč)
původní

3

Název

2203/2200 nákup zboží do informačního centra

Celkem

nový

100

55 900

550

200

750

56 350

300

56 650

1. Tabulka
ÚZ/ORG

změna

55 800

Výdaje
Rozpočet (v tis. Kč)
původní

změna

nový

500

300

800

500

300

800

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:
2,3

Jedná se o prodej vstupenek na akce na výstavišti Zahrada Čech - vstupenky je možno zakoupit i v informačním
centru - v minulosti se nakupovaly vstupenky za cca 300 tis. Kč za rok (tj. nutný prvotní výdaj), prodalo se
za cca 200 tis. Kč za rok (předpokládaný příjem) - koncem roku bude provedena úprava rozpočtu na základě upřesnění příjmů).
skutečně prodaných vstupenek (tj. snížení výdaje a upřesnění příjmů).

1

O finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

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

Mgr. Milan Čigáš
9.4.2018

tajemník
Ing. Bc. Eva Břeňová
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE
NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO ZM

pro jednání v FV, dne:

16.4.2018

předkládá odbor:

dopravy a siln. hospodářství
1. Tabulka

ÚZ/ORG
1

Název

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu

Celkem

1. Tabulka
ÚZ/ORG
2

Název

8503/8500 městská hromadná doprava

Celkem

Příjmy
Rozpočet (v tis. Kč)
původní

změna

nový

55 900

700

56 600

55 900

700

56 600

Výdaje
Rozpočet (v tis. Kč)
původní

změna

nový

4 600

700

5 300

4 600

700

5 300

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:
2

Zavedením bezplatného jízdného v MHD pro všechny věkové kategorie je snaha v co nejširší míře umožnit občanům
využívání MHD a tím eliminovat individuální osobní dopravu ve městě. Pokusit se tímto krokem částečně zklidnit
dopravu a zlepšit čistotu ovzduší ve městě.

1

O finanční prostředky ve výši 700 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Ing. Pavel Grund
4.4.2018

Datum, podpis navrhovatele:

místostarosta
Bc. Jan Jakub
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE
NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV
pro jednání ve finančním výboru, dne:

16.4.2018

předkládá útvar:

strategického plánování
a udržitelného rozvoje

1. Tabulka
ÚZ/ORG
1
2

Název

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu

3

9103/9100 příprava a realizace projektů
17051/9102 projekt e-FEKTA - přeshraniční spolupráce - SR - NEINV.

4

17988/9102 projekt e-FEKTA - přeshraniční spolupráce - SR - INV.

5

9121/9102 projekt e-FEKTA

6

9810/9100 projekt ProgRESsHEAT

7

9815/9100 projekt SCORE
Celkem

Příjmy
Rozpočet (v tis. Kč)
původní

změna
-422

0

91

91

0

30

30

0

8
9

Název

17051/9102 projekt e-FEKTA - přeshraniční spolupráce - SR - NEINV.
17988/9102 projekt e-FEKTA - přeshraniční spolupráce - SR - INV.

56 178

3

3

7 326

-33

7 293

230

-153

77

0

1 500

1 500

64 156

1 016

65 172

1. Tabulka
ÚZ/ORG

nový

56 600

Výdaje
Rozpočet (v tis. Kč)
původní

změna
0

nový

195

195

0

160

160

7 100

-355

6 745

9810/9100 projekt ProgRESsHEAT

0

153

153

9815/9100 projekt SCORE

0

550

550

687

313

1 000

7 787

1 016

8 803

10

9121/9102 projekt e-FEKTA

11
12
13

9807/9100 energetický management - fond úspor
Celkem

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:
2, 13

Příjem finančních prostředků ve výši 91 tis. Kč za zabezpečení reklamy a poskytování marketingových služeb společnosti
E.ON Česká republika na betonových bocích solární lavičky umístěné na Střeleckém ostrově Litoměřice.
Získané finanční prostředky budou dále využity na spolufinancování nákupu zemního plynu a silové
elektřiny na Českomoravské komoditní burze Kladno.

3, 4, 5

Příjem dotace ze státního rozpočtu ve výši 33 tis. Kč na spolufinancování projektu e-FEKTA (5%) je potřeba
vést odděleně dle účelových znaků pro účtování na investice (UZ 17988) a neinvestice (UZ 17051).

6, 11

Vrácení nedočerpané dotace za projekt ProgRESsHEAT ve výši 5883,79 EUR Technické univerzitě ve Vídni,
tj. 153 000,- Kč (kurz 26 Kč/EUR).

7, 12

Finanční prostředky na realizaci nového projektu SCORE (příjem ve výši 1 500 tis. Kč, výdaj 550 tis, Kč).
Projekt je 100% financovaný z programu HORIZONT 2020.

8, 9, 10

Výdajovou část projektu financovanou ze státního rozpočtu projektu e-FEKTA (5%) je potřeba
vést odděleně dle účelových znaků pro účtování na investice (UZ 17988) a neinvestice (UZ 17051).

13

Náklady spojené s nákupem zemního plynu a silové elektřiny na Českomoravské komoditní burze Kladno
pro období od 1.1.2019 do 31.12. 2020. Náklady ve vyšší 313 tis. Kč pro celkovou zakázku nákupu
elektrické energie a plynu v celkové výši cca 19 mil. Kč bez DPH zahrnutí činnost dohodce společnosti
MM TRADER CZ, a.s. ve výši cca 46 tis. Kč a burzovní poptaly ve výši cca 267 tis. Kč (burzovní obchod je
spolufinancování získaným příjmem ve výši 91 tis. Kč - viz bod 2). Záměr burzovního obchodu schválen RM dne 15.3.2018.

1

O finanční prostředky ve výši 422 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

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

Mgr. Ladislav Chlupáč
5.4.2018

starosta
Ing. Jaroslav Klusák

členění dle odborů

zdroje z min. let

saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu

51 601

dotace

254
mezisoučet 51 855

ekonomický

-107
mezisoučet 51 748

správní

190
mezisoučet 51 938

školství, kultury, sportu a PP
mezisoučet 51 938
správa nemovitého majetku města

1 360
mezisoučet 53 298

životního prostředí

288
mezisoučet 53 586

sociálních věcí a zdravotnictví

-1
mezisoučet 53 585

stavební úřad
mezisoučet 53 585
územního rozvoje

2 215
mezisoučet 55 800

městská policie
mezisoučet 55 800
komunikace, marketing, a CR

100
mezisoučet 55 900

útvar obrany a krizového řízení
mezisoučet 55 900
obecní živnostenský úřad
mezisoučet 55 900
dopravy a silničního hospodářství

700
mezisoučet 56 600

oddělení projektů a strategií

-422
mezisoučet 56 178

stav po 2. RO ve FV

56 178

2. RO ve FV celkem

4 577

Výběr daní za období
1-3/2018
s porovnáním na období 1-3/2017
(údaje v tis. Kč)
VÝBĚR DANÍ
FO-placena plátci

FO-placena popl.

2017

2017

2018

2018

1111

Měsíc

67 000

FO-vybíraná srážkou
2017

1112

77 000

1 500

2018

PO
2017

1113

2 200

5 900

PO-OBCE
2018

2017

6 300

66 000

2018

2017

1122

1121

69 000

12 000

Daň z nemovitých věcí

DPH
2018

2017

1211

10 000

2018
1511

124 000

158 000

1

6 178

7 243

473

161

487

457

1 661

1 837

11 874

13 032

21 000
415

21 500
658

2

6 266

7 157

75

83

626

681

593

376

14 991

18 460

55

66

3

5 066

5 923

184

242

335

381

11 775

12 297

6 550

8 665

184

53

17 510

20 323

732

486

1 448

1 519

14 029

14 510

0

0

33 415

40 157

654

777

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4
5
6
7
8
9
10
11
12
0

%
plnění

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 510

20 323

732

486

1 448

1 519

14 029

14 510

0

0

33 415

40 157

654

777

26

26

49

22

25

24

21

21

0

0

27

25

3

4

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)

67 788

% plnění (bez PO-OBCE)

2 532

Rozdíl plnění +/(bez PO-OBCE)

9 984

77 772
23

M Ě S T O

L I T O M Ě Ř I C E

N Á V R H

D O

ZM

pro jednání ZM, dne : 26. 4. 2018
předkládá : Mgr. Ladislav Chlupáč
zpracoval: ing. Iveta Zalabáková – vedoucí ekonomického odboru
Návrh:
Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2017

Odůvodnění:
- dle bodu 2.8 Směrnice k provádění inventarizace je se závěrem inventarizace (tj. inventarizační
zprávou) seznámeno zastupitelstvo města
- v rámci provedené inventarizace za rok 2017 nebyly zjištěny inventarizační rozdíly

Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí Inventarizační zprávu Města Litoměřice za rok 2017 (viz příloha orig. zápisu)

Podpis navrhovatele :

Přijaté usnesení ZM č. :

MěstoLitoměřice

N Á V R H D O ZM
pro jednání ZM, dne: 26.04.2018
předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta
Návrh: Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2018, kterou se upravuje zákaz žebrání
a zkracuje se doba nočního klidu
Odůvodnění:
Město Litoměřice má veřejný pořádek regulovaný obecně závaznou vyhláškou č. 2/2017 ve
znění změnových vyhlášek č. 3/2017 a č. 5/2017. Vyhláška stanovuje mimo jiné úpravu doby
nočního klidu - nově na základě zmocnění v § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých
přestupcích, a to její zkrácení v době konání významných tradičních slavností vždy pro
příslušnou část města kde se akce koná (pouze Silvestr a pálení čarodějnic se vztahují na celé
území města).
Stejně jako v loňském roce se bude konat Vinobraní, Pivní slavnosti, Hudební léto 2018,
Festival Incendio 2018, Litoměřické svátky hudby, Projekce v letním kině, DCP hudební
festival a Pokořen – komorní festival na břehu Labe (dříve Litoměřický kořen). Novinkou je
konference GIS OUTDOOR – FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE na výstavišti Zahrada Čech.
Mezi žadateli, kteří podali žádosti o zkrácení nočního klidu je i společnost Ke stolu s.r.o.,
Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 04261496, za níž podal žádost pan Václav
Rychtařík, a žádá o výjimku pro akci Hudební večery, konanou v zahradní restauraci
Biskupského pivovaru.
K této akci se MV ČR v loňském roce vyjádřilo kriticky, požadovalo doložení, že se jedná
o akci tak kulturně významnou, že je odůvodněné cca 40 nocí v roce zkrátit dobu nočního
klidu. Odůvodnění neshledalo dostatečným a vyhodnotilo tuto úpravu nočního klidu jako rozpor
se zákonem. MV ČR rozpor zdůvodnilo tím, že se nejedná o významnou kulturní akci pro
širokou veřejnost, ale pouze o hudební kulisu pro hosty restaurace. Poté ZM schválilo
vyhlášku, která tuto výjimku neobsahovala. Tohoto postupu je třeba se vyvarovat, a protože
žadatel nedoložil žádné změny v charakteru akce, není důvod jeho žádost akceptovat. Do
návrhu OZV tedy nebyla zapracována. RM nedoporučila tuto akci do vyhlášky zahrnout.
Po jednání RM byla na městský úřad doručena žádost fyzické osoby o udělení výjimky
z nočního klidu na rodinnou oslavu, která má končit ve 2:00 hod. Lze se domnívat, že ani tuto
výjimku by MV ČR neshledalo v souladu se zákonem a proto rovněž nebyla do vyhlášky
zahrnuta.
Znění vyhlášky tvoří přílohu tohoto návrhu.
Dopad do rozpočtu města:
c) nemá dopad do rozpočtu města.
Návrh na usnesení:
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, kterou se nahrazuje vyhláška č. 2/2017,
o veřejném pořádku, ve znění změnových vyhlášek č. 3/2017 a č. 5/2017 (viz příloha orig.
zápisu).
Podpis navrhovatele:

Přijaté usnesení ZM č.:

____

MĚSTO LITOMĚŘICE
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018
kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje doba nočního klidu
Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 26. dubna 2018 usneslo vydat
na základě § 10 písm. a), c), d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb.,
o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
„vyhláška“):
Článek 1
Předmět a cíl vyhlášky
1) Předmětem této vyhlášky jsou:
a) opatření směřující k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
prostřednictvím regulace žebrání, které by mohlo narušit veřejný pořádek ve městě
Litoměřice (dále jen „město“) nebo být v rozporu s dobrými mravy nebo estetickým
vzhledem města;
b) opatření ke zmírnění zákonné regulace ochrany nočního klidu.
2) Cílem této vyhlášky je vytváření příznivých podmínek pro život ve městě, ochrana dobrých
mravů a vytváření estetického vzhledu města, jakož i zmírnění ochrany nočního klidu
ve výjimečných případech za účelem udržení místních tradic a upevňování mezilidských
vazeb skrze hlasité noční aktivity, které nelze, nebo není vždy vhodné, provozovat mimo
dobu zákonem nastaveného nočního klidu.
3) Ochranu nočního klidu upravuje zvláštní zákon.1
Článek 2
Zákaz žebrání na veřejném prostranství
1) Zakazuje se žebrání na veřejných prostranstvích2 nacházejících se na území Městské
památkové rezervace3 (grafické zobrazení vymezení tohoto území je uvedeno v příloze č. 1
vyhlášky) a na dalších veřejných prostranstvích zakreslených v příloze č. 2 této vyhlášky.
1

§ 5 odst. 1 písm. d) a odst. 2 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (Fyzická osoba se dopustí přestupku
tím, že poruší noční klid. Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší noční
klid.) a § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (Dobou nočního klidu se rozumí doba
od dvacáté druhé do šesté hodiny.)
2
ustanovení § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů („Veřejným
prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné
každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru“)
3
výnos ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 27. října 1978, č. j. 22260/78 o prohlášení
historického jádra města Litoměřic za památkovou rezervaci („Rozsah je vymezen hranicí vedoucí na severní
a východní straně ulicí Na valech a komunikačním tahem v prostoru přednádraží. Na jihu jde hranice ulicemi
Starou mosteckou, Vodní a Dolní rybářskou, odkud pokračuje po severní straně tělesa železniční trati až za č. p.

2) Žebráním se rozumí hlasové projevy, posunky a celkové chování osob, ze kterého se lze
důvodně domnívat, že směřuje k získání osobního daru, a to pasivní nebo aktivní formou,
tj. např. polehávání, klečení, posedávání, postávání či popocházení na frekventovaném
místě, vytváření gest s cílem vzbudit soucit u kolemjdoucích osob, nebo jejich oslovování
za účelem získání hmotného daru apod.
3) Za žebrání se nepovažuje:
a) vybírání peněz studenty související s ukončením střední školy4 – tzv. “poslední
zvonění“;
b) vybírání milodarů členy řeholních řádů (shromažďování finančních prostředků
církvemi a náboženskými společnostmi registrovanými dle zvláštních právních
předpisů5);
c) vybírání finančních prostředků v rámci veřejné sbírky6 a sjednávání dárcovství, při
kterém nedochází k vybírání finančních prostředků v hotovosti.
Článek 3
Výjimečné zkrácení doby nočního klidu
1) Doba nočního klidu se zkracuje na celém území města:
a) na dobu od 2:00 hodin do 6:00 hodin v noci z 31. prosince na 1. ledna;7
b) na dobu od 1:00 hodin do 6:00 hodin v noci z 30. dubna na 1. května.8
2) Doba nočního klidu se zkracuje9:
a) v části města „Litoměřice – Město“ v noci ze 14. 9. 2018 na 15. 9. 2018 a v noci z 15. 9.
2018 na 16. 9. 2018 na dobu od 2:00 hodin do 6:00 hodin;10
b) na Mírovém náměstí v noci z 11. 8. 2018 na 12. 8. 2018 na dobu od 2:00 hodin do 6:00
hodin;11
c) na výstavišti Zahrada Čech v noci ze 14. 6. 2018 na 15. 6. 2018 na dobu od 2:00 hodin
do 6:00 hodin;12
d) na Střeleckém ostrově v noci z 27. 7. 2018 na 28. 7. 2018 a v noci z 28. 7. 2018 na 29.
7. 2018 na dobu od 1:00 hodin do 6:00 hodin;13
e) na Lodním náměstí v noci z 8. 6. 2018 na 9. 6. 2018, v noci z 23. 6. 2018 na 24. 6. 2018,
v noci z 6. 7. 2018 na 7. 7. 2018, v noci z 13. 7. 2018 na 14. 7. 2018, v noci z 3. 8. 2018
na 4. 8. 2018, v noci z 24. 8. 2018 na 25. 8. 2018, v noci z 1. 9. 2018 na 2. 9. 2018 a
v noci z 8. 9. 2018 na 9. 9. 2018 na dobu od 24:00 hodin do 6:00 hodin;14
f) na Střeleckém ostrově v noci ze 7. 9. 2018 na 8. 9. 2018 a v noci z 8. 9. 2018 na 9. 9.
223. Na straně západní probíhá po hranici parcel č. 1534, 1527 do ulice Zahradnické, Nemocniční a Mariánské
a dále podél parcely č. 1321 zpět k ulici Na Valech.“)
4
ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
5
zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně
některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů
6
zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění
pozdějších předpisů
7
Silvestrovská noc spojená s rodinnými oslavami příchodu Nového roku
8
Filipojakubská noc (též zvaná Valpuržina) spojená s tradičními společenskými oslavami (národní zvyk) –
např. pálení čarodějnic, stavění májek, Beltain apod.
9
u příležitosti konání tradičních slavností a kulturních akcí (dále jen „akce“)
10
akce „Vinobraní Litoměřice“
11
akce „Pivní slavnosti“
12
akce „GIS OUTDOOR – FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE“
13
akce „Pokořen-komorní festival na břehu Labe“
14
akce „Hudební léto 2018“

2018 na dobu od 24:00 hodin do 6:00 hodin;15
g) na Kostelním náměstí v noci z 24. 8. 2018 do 25. 8. 2018 na dobu od 4:00 hodin do 6:00
hodin;16
h) na výstavišti Zahrada Čech v noci z 16. 8. 2018 na 17. 8. 2018, v noci ze 17. 8. 2018 na
18. 8. 2018 a v noci z 18. 8. 2018 na 19. 8. 2018 na dobu od 2:00 hodin do 6:00 hodin;17
i) na Střeleckém ostrově v noci z 19. 5. 2018 na 20. 5. 2018, v nocích z pátků v měsíci
červnu 2018 na následující soboty, v nocích ze střed v měsících červenci a srpnu 2018
na následující čtvrtky a v nocích z pátků v měsících červenci a srpnu 2018
na následující soboty, v noci z 31. 8. 2018 na 1. 9. 2018, v noci ze 6. 9. 2018 na 7. 9.
2018 a v noci ze 13. 9. 2018 na 14. 9. 2018 na dobu od 24:00 hodin do 6:00 hodin.18

Článek 4
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška:
a) č. 2/2017, o veřejném pořádku, ze dne 27. 4. 2017,
b) č. 3/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2017, o veřejném pořádku,
ze dne 29. 6. 2017 a
c) č. 5/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2017, o veřejném pořádku,
ze dne 14. 9. 2017.
Článek 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

..........................................
Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta

Doložka o vyhlášení OZV
15

akce „Festival Incendio 2018“
akce „Litoměřické svátky hudby“
17
akce „DCP hudební festival“
18
akce „Projekce v letním kině“
16

..........................................
Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta

Tato obecně závazná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského
úřadu Litoměřice v souladu s ust. § 12 odst. 1 a 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Současně
se obecně závazná vyhláška zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: ...2018.
Sejmuto z úřední desky dne: ...2018.
Jméno a příjmení osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyhlášky: ………………………
(razítko, podpis)

Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 1/2018, kterou se upravuje zákaz žebrání
a zkracuje doba nočního klidu

Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 1/2018, kterou se upravuje zákaz žebrání
a zkracuje doba nočního klidu

MěstoLitoměřice
N Á V R H D O ZM
pro jednání ZM, dne: 26.04.2018
předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta
Návrh: Schválení obecně závazné vyhlášky č. 2/2018, kterou se upravují pravidla pro
pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
Odůvodnění:
Město Litoměřice má pohyb psů na veřejných prostranstvích a vymezení prostor pro volné
pobíhání psů regulované obecně závaznou vyhláškou č. 6/2008, tedy již značně zastaralou, a
proto se navrhuje její novelizace. Praktickými připomínkami přispěla zejména Městská policie.
Nově se ve vyhlášce stanoví, že vodítko, na kterém doprovázející osoba psa vede může mít
délku max. 1,5 metru, a to z toho důvodu, že osoby venčící psy na teleskopických vodítkách
mnohdy omezují v chůzi ostatní chodce. Do poznámky pod čarou byl doplněn odkaz na zákon
o obecní policii ukládající doprovázející osobě povinnost součinnosti se strážníky Městské
policie při výkonu služby. Rovněž byl do poznámky doplněn odkaz na zákon o některých
přestupcích, kde je stanoveno, že znečištění veřejného prostranství je přestupkem (včetně
výše sankce).
Zůstává zachován zákaz vstupu se psy na dětská hřiště a depozitní místa posypového
materiálu. Pokud se týká parku Václava Havla, zde platí zákaz vstupu psů na veřejnou zeleň.
Úplný zákaz, tedy i na chodníky by musel být stanoven dopravním značením.
Pro Střelecký ostrov, který i stávající vyhláška stanovuje jako lokalitu pro volný pohyb psů,
obsahuje vyhláška omezení pohybu psů při setkání s cyklisty a bruslaři. Psi tedy nikdy neměli
v této lokalitě zcela volný pohyb, když vždy bylo třeba vzít v úvahu i předpisy upravující provoz
na pozemních komunikacích, které mají před vyhláškou přednost. Přes ostrov vede
cyklostezka, pro kterou platí ještě další pravidla provozu (přednost cyklisty před chodcem).
Pokud se týká veřejných prostranství, kde je povoleno volné pobíhání psů, stávající vyhláška
jich obsahuje šest. Některé lokality nebyly správně určené, ulice, jimiž byl definován obvod na
sebe nenavazovaly. V návrhu nové vyhlášky zůstává zachována lokalita Mostná hora,
Střelecký ostrov, lokalita ulice Labská a Lodní náměstí, vyjma dětského pískoviště s herními
prvky. Dále lokalita směrem na Miřejovice a k dolu Richard.
Navrhuje se vypustit lokalitu Písečný ostrov, kde většina travnatých pozemků ve vlastnictví TJ
Slavoj není veřejným prostranstvím (omezení vstupu), dále se tam rozkládá areál koupaliště,
a tak jediné místo pro volný pohyb psů zůstává parkoviště před koupalištěm, což jistě není pro
venčení psů vhodné místo. Všechny tyto lokality jsou vyznačeny v grafických přílohách
vyhlášky. Znění vyhlášky tvoří přílohu tohoto návrhu.
Dopad do rozpočtu města:
c) nemá dopad do rozpočtu města.
Návrh na usnesení:
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů
na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů (viz příloha orig. zápisu).
Podpis navrhovatele:

Přijaté usnesení ZM č.:

____

MĚSTO LITOMĚŘICE
Obecně závazná vyhláška č. 2/2018
kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 26. dubna 2018 usneslo vydat
na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. a), c) a d) a § 84 odst.
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Článek 1
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1) Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství1):
a) pes musí být veden na vodítku o maximální délce 1,5 metru tak, aby při míjení jiných
osob a vedených psů byl pes veden u nohy doprovázející osoby a nemohl se s nimi
dostat do kontaktu,
b) pes musí být buď viditelně vybaven evidenční známkou2) vydávanou bezplatně
Městským úřadem Litoměřice poplatníkům místního poplatku ze psů zavedeného
městem Litoměřice (dále jen „evidenční známka“) nebo musí mít evidenční známku při
sobě osoba, která psa na veřejném prostranství vede,
c) v lokalitě Střelecký ostrov na cestách, po nichž se pohybují bruslaři a cyklisté, musí být
dodrženo pravidlo dle písm. a) a současně musí být učiněno další opatření, aby vedený
pes nemohl ohrozit nebo omezit cyklisty a bruslaře v jejich pohybu (tím nejsou dotčeny
povinnosti vyplývající z předpisů upravujících provoz na pozemních komunikacích,
které mají před tímto ustanovením přednost).3)
2) Splnění povinností uvedených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která psa na veřejném
prostranství vede (doprovází) a má psa pod kontrolou a dohledem.4)
1)

§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů („Veřejným prostranstvím
jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez
omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“)
2)
při ztrátě, odcizení nebo zničení takové známky, které poplatník ohlašuje Městskému úřadu Litoměřice
ve vlastním zájmu, co nejdříve, obdrží poplatník od Městského úřadu Litoměřice novou známku
3)
např. ustanovení § 53 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně
některých zákonu (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů („Je-li zřízena stezka pro chodce a
cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", nesmí chodec ohrozit cyklistu jedoucího po
stezce.“)
4)
takovou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník nebo jiná doprovázející osoba; taková osoba může
být požádána o věcnou a osobní pomoc při dohledu nad dodržováním obecně závazných vyhlášek města – kromě
této vyhlášky např. i obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů (§ 12a zákona č. 553/1991 Sb., o
obecní policii, ve znění pozdějších předpisů: „Strážník je v rozsahu potřebném pro splnění konkrétního úkolu
obecní policie oprávněn požadovat od každého věcnou a osobní pomoc. Kdo byl o tuto pomoc požádán, je
povinen ji poskytnout bez zbytečného odkladu.“)

3) Znečištění veřejného prostranství psími výkaly nebo jejich neodstranění je přestupkem.5)
4) Další povinnosti chovatelů jsou upraveny rovněž zákony.6)
Článek 2
Vymezení prostor pro volné pobíhání psů
Pro volné pobíhání psů, které je možné pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby
doprovázející psa, je možné použít veřejných prostranství uvedených v příloze č. 1 (není-li na
nich takové volné pobíhání zakázáno nebo omezeno zákonem).
Článek 3
Zákaz vstupu se psy
1) Z důvodu ochrany zdraví a života dětí a mládeže7) se zakazuje vstup se psy do areálů
dětských a sportovních hřišť přístupných jinak každému bez omezení.8)
2) Z důvodu ochrany vzhledu vybrané veřejné zeleně v parcích se zakazuje vstup se psy
do celého veřejně přístupného areálu parku „Václava Havla“ (s výjimkou místních
komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací9)).
3) Z důvodu ochrany vzhledu města a funkčnosti zařízení města sloužících potřebám
veřejnosti se zakazuje vstup se psy na depozitní místa posypového materiálu.
Článek 4
Výjimky
Pravidla uvedená v čl. 1 odst. 1 a čl. 3 této vyhlášky se nevztahují na služební psy, pokud
vykonávají činnost v souvislosti s plněním pracovních nebo služebních úkolů10), dále na psy při
výkonu záchranných prací a psy asistenční a vodící (např. při doprovodu nevidomých osob).

5)

§ 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích („Fyzická osoba se dopustí přestupku tím,
že znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá
povinnost úklidu veřejného prostranství.“) a § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
(„Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že znečistí veřejné prostranství, veřejně
přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství.“); § 5
odst. 3 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích („Za přestupek lze uložit pokutu do 20 000 Kč, jde-li
přestupek podle odstavce 1 písm. f) anebo odstavce 2 písm. b).“.
6)
např. § 13 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů: „Každý
je povinen učinit opatření proti úniku zvířat.“ a § 27 odst. 2 písm. f) zákona na ochranu zvířat proti týrání:
„Fyzická osoba se jako chovatel dopustí přestupku tím, že neučiní opatření proti úniku zvířat prodle § 13 odst.
1.“, § 60 odst. 11 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonu
(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: „Vlastník nebo držitel domácích zvířat je povinen
zabránit pobíhání těchto zvířat po pozemní komunikaci.“
7)
zejména jako preventivní opatření před nebezpečným kontaktem psů s dětmi zabranými do hry
8)
nevztahuje se na dětská a sportovní hřiště nepřístupná každému bez omezení (tj. taková, která mají např. provozní
řád stanovující pravidla užívání)
9)
případné omezení vstupu na takové komunikace může omezit místní dopravní značení
10)
např. zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 273/2008 Sb., o Policii
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších změn,
zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a ustiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Článek 5
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška:
a) č. 6/2008, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
a vymezují prostory pro volné pobíhání psů, ze dne 7. 8. 2008;
b) č. 4/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2008, kterou se upravují
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání
psů, ze dne 14. 3. 2013.
Článek 6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

..........................................
Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta

..........................................
Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta

Doložka o vyhlášení OZV
Tato obecně závazná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského
úřadu Litoměřice v souladu s ust. § 12 odst. 1 a 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Současně
se obecně závazná vyhláška zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: ...2018.
Sejmuto z úřední desky dne: ...2018.
Jméno a příjmení osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyhlášky: ………………………
(razítko, podpis)

Příloha obecně závazné vyhlášky č. 2/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů
na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
Veřejná prostranství, kde je povoleno volné pobíhání psů (vždy s výjimkou všech
pozemních komunikací a území honiteb):
1. Mostná hora
2. Střelecký ostrov
3. Veřejná zeleň v ulici Labská (u Labe), vyjma dětského pískoviště s herními prvky.
4. Veřejná prostranství uvnitř území vymezeného ulicemi Miřejovická, Kamýcká,
Plešivecká, Raisova, Platanová, K Radobýlu a spojnicí této ulice s ulicí
Miřejovickou.
5. Veřejná prostranství uvnitř území vymezeného ulicí Michalovická a jejím
pokračováním v nezastavěném území, ulicí Liškova a jejím pokračováním
v nezastavěném území, účelovou komunikací, která spojuje pokračování ulic
Michalovická a Liškova, východní stranou oplocení areálu Mrazíren a účelovou
komunikací vedoucí od tohoto oplocení k ulici Michalovická.
Grafické znázornění veřejných prostranství, kde je povoleno volné pobíhání psů:

MěstoLitoměřice
N Á V R H D O ZM

pro jednání ZM, dne: 26. 4. 2018
předkládá: Mgr. Karel Krejza, místostarosta
vypracovali: Mgr. Milan Čigáš, tajemník úřadu, Ing. Iveta Zalabáková, vedoucí odboru
ekonomického, Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru ŠKSaPP, Bc. Martina Skoková, vedoucí odboru
KSaT
Návrh: schválení kritérií pro regulaci hazardních her na území města Litoměřice, pro doplnění obecně
závazné vyhlášky č. 4/2017 o omezení provozování některých hazardních her, v souladu s usnesením
zastupitelstva č. 19/1/2018 ze dne 1. 2. 2018.
Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města Litoměřice vydalo dne 14. 9. 2017 obecně závaznou vyhlášku k regulaci
hazardních her v souvislosti s účinností nové právní úpravy zákonem č. 186/2016 Sb.,
o hazardních hrách (dále jen „zákon o hazardních hrách“). Pro regulaci byla zvolena tato kritéria:
1. Provozování binga, technické hry a živé hry je zakázáno na všech adresách nacházejících se na
území Městské památkové rezervace města Litoměřice.
2. Z regulace jsou vyloučeny turnaje malého rozsahu.
3. Bingo, technické hry a živé hry povolené přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky na území
Městské památkové rezervace lze provozovat nejdéle do doby stanovené v platném povolení,
nejpozději však do doby zániku povolení.
ad 1. Městská památková rezervace byla stanovena výnosem ministerstva kultury České socialistické
republiky ze dne 27. října 1978, č. j. 22260/78 o prohlášení historického jádra města Litoměřic za
památkovou rezervaci a toto kritérium bylo zvoleno zejména proto, že se jedná o nejcennější
historickou část města, která je určena mimo jiné pro rekreaci a turistický ruch čerpající z bohatého
kulturního dědictví a současně je křižovatkou aktivit většiny obyvatel města.
ad 2. Předmětem regulace jsou všechny hazardní hry dle zákona o hazardních hrách, s výjimkou
turnaje malého rozsahu. Turnaj malého rozsahu je dle § 64 zákona turnaj v karetní hře vyřazovacího
typu, při němž je počet účastníků hazardní hry předem určen. Důvodem pro vynětí turnaje malého
rozsahu z regulace je skutečnost, že společenská nebezpečnost této hazardní hry je oproti ostatním
hazardním hrám podstatně nižší a že postačuje regulace této hazardní hry na úrovni zákona.
ad 3. Jedná se o povolení vydaná Ministerstvem financí, která podle § 136 odst. 9 zákona o hazardních
hrách zanikají nejpozději 6 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Jejich dřívější zrušení je
v kompetenci ministerstva. Město je povinno vždy ministerstvu oznámit vydání/změnu obecně
závazné vyhlášky. Zrušení povolení probíhá ve správním řízení (možnost odvolání, soudní přezkum) a
pouhá změna vyhlášky není dostatečným podkladem. Pádným důvodem by bylo např. opakované
narušování veřejného pořádku nebo nárůst kriminality v konkrétním místě. Z tohoto důvodu
přechodné ustanovení umožňuje „doběhnutí“ vydaných povolení.
Pokud se týká časové regulace, nová právní úprava obsahuje zákaz provozování hazardních her v době
od 3.00 do 10.00 hodin. Prodloužení této doby (zkrácení není možné) není nezbytné, proto se navrhuje
časovou regulaci zcela vypustit, neboť postačí stanovení v zákoně.

Na Městský úřad Litoměřice byla dne 24. 1. 2018 doručena petice občanů podle zákona č. 85/1990
Sb., o právu petičním, která obsahovala požadavek, aby zastupitelstvo přijalo obecně závaznou
vyhlášku, která znemožní vznik nových heren na území města Litoměřic, bude účinně regulovat
negativní jevy plynoucí z gamblerství a zakáže přítomnosti heren v blízkosti škol a také aby město
provádělo pravidelné, důsledné a časté kontroly heren. Petice dále obsahovala zdůvodnění požadavků
petentů, a to poukazem na dvě herny na Masarykově ulici, které v současné době provozují hazardní
hry v barech podle zrušeného loterijního zákona a jejichž návštěvníci způsobují problémy v této
lokalitě. Petentům bylo vysvětleno, že s ohledem na stanovisko a postup Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže (ÚOHS) není možné stanovit konečný počet heren na území města. Tímto
způsobem byla koncipována dřívější vyhláška o regulaci hazardu, která obsahovala výčet míst kde
jsou herny povoleny a více jich být nemohlo. Ministerstvo vnitra shledalo vyhlášku v souladu
s právními předpisy, ale ÚOHS zastává názor, že takovýmto pozitivním výčtem dochází ke
zvýhodňování jedněch podnikatelů před druhými a je tak narušena hospodářská soutěž. Již za to udělil
několika městům vysoké sankce. V době podání petice měly herny na Masarykově ulici vydaná
povolení od Ministerstva financí, nebyly to tedy herní prostory podle zákona o hazardních hrách
a vztahovala se na ně pouze některá ustanovení tohoto zákona (nyní je na jedné adrese herní prostor
povolen, povolení druhého je v řízení). Pravomoc provádět kontroly heren byla od 1.1.2017 odňata
obcím a městům a převedena na Celní správu.
Zastupitelstvo města Litoměřice projednalo petici na svém zasedání konaném dne 1. 2. 2018 a
zastupitelé vyslyšeli některé požadavky petentů a přijali usnesení č. 19/1/2018: „ZM pověřuje městský
úřad přípravou návrhu obecně závazné vyhlášky, která bude regulovat vznik herních prostorů v
blízkosti škol. Návrh konzultovat s MV ČR a respektovat stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže.“
V souladu s tímto usnesením je třeba zvolená kritéria doplnit o další podmínku regulace:
4. Provozování binga, technické hry a živé hry je zakázáno na území vymezeném plochou do
vzdáleností 100 metrů vzdušnou čarou od hlavního vstupu do budov škol a školských zařízení
vyjmenovaných v příloze vyhlášky. Pokud vymezená plocha pokryje jen část budovy, platí
zákaz ještě pro celou takovou budovu. Budovy, na které se tento zákaz vztahuje budou
vyjmenovány v příloze vyhlášky.
ad 4. Účelem stanovení tohoto kritéria je ochrana dětí a mladistvých před závislostí na hazardu a před
negativními vlivy hazardních her, zejména ohrožení jejich bezpečnosti osobami sdružujícími se
v blízkosti vchodů do provozoven. Prostory, u nichž je s přihlédnutím k ochraně osob v jejich blízkosti
se běžně pohybujících nutno zajistit větší ochranu a eliminovat u nich výskyt zdroje potencionálních
nechtěných a negativních vlivů a dopadů jsou určitě školy, školská zařízení a jejich okolí. Ve velké
míře se cílí právě na ochranu osob, jež jsou náchylnější ke vzniku závislostí, jako jsou děti a mladiství.
Zákon o hazardních hrách v § 13 vymezuje tzv. chráněné budovy, v nichž nesmí být provozování
hazardních her povoleno. Zákon obsahuje explicitní výčet prostor, mezi nimiž jsou i školy a školská
zařízení a zařízení pro volnočasové aktivity dětí a mládeže. Zákonodárce zakazuje provozování
hazardních her pouze v prostorách samotné budovy školy či školského zařízení a regulaci provozování
hazardních her v jejich okolí ponechává na obcích.
Návrh zákona o hazardních hrách obsahoval zákaz i na prostory s chráněnými budovami sousedícími.
Za sousedící budovu měla být považována budova, která bezprostředně s chráněnou budovou sousedí,
bez ohledu na to, zda je tato budova k chráněné budově přistavěna nebo se nachází na okolních
pozemcích. Jednalo se o obdobu dřívější právní úpravy v zákoně o loteriích (§ 17 odst. 11) zakazující
herny v sousedství vyjmenovaných budov, a navíc dávající obcím možnost rozšířit zákaz na okruh
vzdálenosti do 100 m od těchto budov vyhláškou. Návrh zákona v této podobě nebyl poslaneckou
sněmovnou schválen, ale stávající právní úprava stanovení takového okruhu také umožňuje, když obec
může vyhláškou stanovit na kterých místech je provozování hazardních her zakázáno.

Definice škol dle § 7 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů:
„Druhy škol jsou mateřská škola, základní škola, střední škola (gymnázium, střední odborná škola a
střední odborné učiliště), konzervatoř, vyšší odborná škola, základní umělecká škola a jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky.“
Definice školských zařízení podle § 7 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění
pozdějších předpisů: „Druhy školských zařízení jsou zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků, školská poradenská zařízení, školská zařízení pro zájmové vzdělávání, školská účelová
zařízení, školská výchovná a ubytovací zařízení, zařízení školního stravování, školská zařízení pro
výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školská zařízení pro preventivně výchovnou péči.“
Kromě škol a školských zařízení se nabízí regulovat provoz hazardních her také v okolí zařízení pro
volnočasové aktivity dětí a mládeže, což je další typ chráněných budov, v nichž se sdružují děti a
mladiství. Na rozdíl od škol a školských zařízení, jejichž identifikace nečiní problém, neboť dle § 7
odst. 6 školského zákona je podmínkou výkonu činnosti školy nebo školského zařízení jejich zápis do
školského rejstříku, u zařízení pro volnočasové aktivity dětí a mládeže problém s jejich identifikací
nastává. Z tohoto důvodu nebyly do regulace zahrnuty.
Navrhuje se, aby regulace byla stanovena prostřednictvím určení konkrétních míst, na nichž bude
provozování hazardních her zakázáno (v příloze vyhlášky), nevznikne tak pochybnost o tom, zda
některá budova do zóny zákazu spadá či nikoli, jako by tomu bylo u pouhého grafického znázornění
okruhu 100 m.
Předpokládá se, že bude docházet k novelizaci vyhlášky, kterou by se z přílohy vyřadila místa, na
která již zákaz nedopadá, popř. se zařadila nová místa, kde naopak vznikla ochranná zóna v důsledku
vzniku nové školy či školského zařízení.
Konzultace s Ministerstvem vnitra, územním pracovištěm Ústí nad Labem:
V souvislosti s novou právní úpravou regulace hazardu a tvorbou obecně závazných vyhlášek obcí,
vydalo Ministerstvo vnitra metodiku, ve které uvádí, že regulace se musí opírat o racionální důvody,
neutrální a nediskriminační a kritéria, na jejichž základě je hazard regulován musí být uvedena, buď
přímo ve vyhlášce nebo jako příloha usnesení zastupitelstva (důvodová zpráva).
Konkrétně k přípravě nové vyhlášky proběhly první konzultace s Ministerstvem vnitra, pracovištěm
Ústí nad Labem, které doporučilo jako vzor regulace v okolí škol vyhlášku obce Hora Svatého
Šebestiána. V rejstříku vedeném Ministerstvem financí byla zase nalezena vyhláška města Přerov, kde
je rovněž stanoven zákaz 100 metrů od škol, a kromě grafického znázornění kružnic jsou v příloze tyto
adresy vyjmenovány, což je vhodné a zamezí to vzniku pochybností při vydávání povolení herního
prostoru. Počátek vzdálenosti je měřen individuálně u každé budovy od hlavního vstupu a ochranná
zóna tvoří kružnici.
Ministerstvo sice doporučovalo zvolit spíše docházkovou vzdálenost než 100 m vzdušnou čarou, s tím
že představuje faktickou dostupnou vzdálenost herního místa od budovy školy či školského zařízení,
ale tuto vzdálenost je obtížnější jednoznačně specifikovat.
Respektování stanoviska ÚHOS:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se k otázce konkrétního způsobu regulace hazardu obecně
závaznou vyhláškou města Litoměřice vyjádřil již dříve tak, že pravomoci svěřené mu zákonem
uplatňuje pouze ve vztahu, k již uskutečněnému jednání orgánů veřejné správy. Kontrolní pravomoc
Úřadu působí tak, že dochází ke zpětnému hodnocení, jestli již uskutečněnou činností nedošlo
k narušení hospodářské soutěže, když k předběžnému hodnocení určitého jednání Úřad není
příslušnými právními předpisy zmocněn.
Posouzení vlastního jednání v hospodářské soutěži a jeho souladu s normami na ochranu hospodářské
soutěže je tedy přeneseno na samotné orgány veřejné správy. Ve „Stanovisku Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže k regulaci provozu loterií a jiných podobných her obcemi“ ze dne 1. 9. 2014
(dále jen „Stanovisko“) vyjadřuje Úřad respekt k pravomoci obcí regulovat provoz loterií na svém
území, avšak současně upozorňuje, že obce nesmí uplatňováním této regulatorní pravomoci nikoho
zvýhodňovat ve smyslu ustanovení § 19a odst. 1 zákona. Jakkoliv mají obce nezpochybnitelné právo
provozování loterií na svém území regulovat, je současně nezbytné, aby vždy zvážily, zda jimi zvolená

podoba regulace naplňuje princip proporcionality, resp. zda míra takového omezení je přiměřená
konkrétním místním podmínkám, zda nepůsobí diskriminačně a zda nenarušuje hospodářskou soutěž
více, než je nezbytné k dosažení stanovených cílů.
Ze Stanoviska plyne, že k narušení soutěže by mohlo dojít, pokud se obec rozhodne provoz loterií na
svém území omezit. Je nezbytné, aby obec stanovila dostatečně určitá pravidla, na základě, kterých
bude regulace uplatňována. Tato pravidla by přitom měla být předem známá a přezkoumatelná.
Závěrem Úřad konstatuje, že právně závazné závěry obsahující výklad zákona deklaruje pouze
v pravomocných rozhodnutích vydaných po provedeném správním řízení, neboť jedině tak je schopen
shromáždit, ověřit a vyhodnotit veškeré informace. Z tohoto důvodu nelze stanoviska Úřadu přijatá
mimo správní řízení považovat za stanoviska závazná.
Závěrem:
V průběhu účinnosti nové vyhlášky pravděpodobně zaniknou (zejména z důvodu, že nebudou splňovat
technické požadavky kladené novým zákonem a nezískají tak příslušné povolení), některé stávající
provozovny. V neposlední řadě je třeba zmínit i dynamický růst nabídky hazardní her v on-line
prostředí internetu. Tento fenomén už svým růstem v několika posledních letech jednoznačně ukazuje
masivní trend, kterým se nabídka hazardních her bude ubírat. Anonymní prostředí internetu výhledově
bez větších pochybností postupně přebere většinu hráčské veřejnosti. To pochopitelně přinese další
přirozený úbytek nabídky hazardních her v takzvaném kamenném prostředí.
Dopad do rozpočtu města:
c) nemá dopad do rozpočtu města.
Návrh na usnesení:
I. ZM bere na vědomí:
a. Potřebu stanovení jednoznačných kritérií regulace hazardních her na území města Litoměřice.
b. Důvodovou zprávu ve věci schválení kritérií pro přijetí regulace hazardu na území města Litoměřice
v souvislosti s přípravou nové vyhlášky města o regulaci provozování hazardních her (viz. příloha
orig. zápisu).
II. ZM schvaluje:
následující kritéria pro přijetí regulace hazardních her na území města Litoměřice v souvislosti
s přípravou nové vyhlášky města o regulaci provozování hazardních her:
a. Bingo, technickou hru a živou hru (dále jen „Hazardní hry“) nebude možné na území města
Litoměřice provozovat na místech uvedených v obecně závazné vyhlášce, tedy:
- na všech adresách nacházejících se na území Městské památkové rezervace města Litoměřice,
- na území vymezeném plochou do vzdáleností 100 metrů vzdušnou čarou od hlavního vstupu do
budov škol a školských zařízení, vyjmenovaných v příloze vyhlášky. Pokud vymezená plocha pokryje
jen část jiné budovy, platí zákaz ještě pro celou takovou budovu.
b. Z regulace budou vyloučeny turnaje malého rozsahu, které nejsou považovány za společenská
rizika.
c. Obecně závaznou vyhláškou nebude stanovena časová regulace.
d. Obecně závazná vyhláška bude obsahovat přechodné ustanovení, na základě, kterého bude možné
provozovat Hazardní hry povolené přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky na místech uvedených
v bodě II. pod písm. a. tohoto usnesení nejdéle do doby stanovené v platném povolení, nejpozději však
do doby zániku povolení.
III. ZM ukládá:
tajemníkovi městského úřadu
a. Zajistit zveřejnění kritérií pro přípravu nové obecně závazné vyhlášky dle bodu II. tohoto usnesení
na úřední desce městského úřadu po dobu alespoň 30 dnů.

b. Zajistit zpracování návrhu obecně závazné vyhlášky dle kritérií uvedených v bodě II. tohoto
usnesení, zaslat jej k připomínkování Ministerstvu vnitra, územnímu pracovišti v Ústí nad Labem,
projednat jej v příslušných komisích rady města a předložit jej následně ZM k projednání.

Podpis navrhovatele:

Přijaté usnesení ZM č.:

ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Základní škola Litoměřice, Na Valech 53
Základní škola Litoměřice, Na Valech 53
Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2
Masarykova základní škola Litoměřice,
Svojsíkova 5
Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4
Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32
Základní škola Litoměřice, Ladova 5
LINGUA UNIVERSAL soukromá základní škola a
mateřská škola s.r.o.

Na Valech 582/53
Masarykova 2218
Boženy Němcové 873/2
Svojsíkova 1482/5
U Stadionu 522/4
Havlíčkova 1830/32
Ladova 413/5
Sovova 480/2

ZÁKLADNÍ ŠKOLY – SPECIÁLNÍ
Základní škola speciální, Základní škola praktická Šaldova 657/6
a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6,
příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
Základní umělecká škola Litoměřice
Základní umělecká škola Litoměřice
Základní umělecká škola Litoměřice

Masarykova 621/46
Masarykova 635/44
Masarykova 701/35

STŘEDNÍ ŠKOLY
Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice,
Svojsíkova 1, příspěvková organizace
Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb,
Litoměřice, příspěvková organizace
Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb,
Litoměřice, příspěvková organizace
Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb,
Litoměřice, příspěvková organizace
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie,
Střední odborná škola a Jazyková škola s
právem státní jazykové zkoušky EKONOM,
o.p.s., Litoměřice, Palackého 730/1
Soukromá střední odborná škola (1. KŠPA), s.r.o.

Svojsíkova 1015/1a
Komenského 754/3
Dlouhá 221
Dlouhá 222
Palackého 730/1

Máchovy schody 13/4

____

Střední škola a Mateřská škola, o. p. s.
Soukromé střední odborné učiliště INDUSTRIA
spol. s r.o.
Střední škola Pohoda s.r.o.
Střední odborná škola technická a zahradnická,
Lovosice, příspěvková organizace

Jarošova 494/23
Dlouhá 205/20
Na Vinici 2244
Brožíkova 2175/2

DOMOVY MLÁDEŽE – INTERNÁTY
Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb,
Litoměřice, příspěvková organizace
Střední škola a Mateřská škola, o. p. s.
Střední škola Pohoda s.r.o.

Daliborova 52
Žitenická 1365
Žižkova 866

CENTRÁLNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNA
Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7

Svojsíkova 2027/7

CENTRÁLNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNA – VÝDEJNY
Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7
Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7

Na Valech 582/53
Máchovy schody 13/4

DĚTSKÉ DOMOVY
Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice,
Čelakovského 8, příspěvková organizace

Čelakovského 1007/8a

DOMY DĚTÍ A MLÁDEŽE
Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice,
Plešivecká 1863

Plešivecká 1863/15

Herny a vybraná školská zařízení v Litoměřicích
s okruhem 100 m od vchodu do budovy
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Město Litoměřice
N Á V R H D O ZM
pro jednání ZM, dne: 26.4.2018
předkládá: Mgr. Karel Krejza - místostarosta
zpracovala: Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru ŠKSaPP

Návrh:
Schválení příspěvků z Programu regenerace MPR Litoměřice na rok 2018

Odůvodnění:
Odbor ŠKSaPP předkládá ZM ke schválení doporučení subkomise Regenerace městské památkové
rezervace a Rady města ze dne 17.4.2018 na rozdělení příspěvku pro žadatele na obnovu nemovitých
kulturních památek v rámci Programu regenerace MPR Litoměřice na rok 2018.
Výše čerpání z kvóty přidělené ministerstvem kultury pro rok 2018 je 1.815.000,-. Příspěvek města
vlastníkům doporučovaných objektů činí 500.000,- Kč (UZ 3404/3400–500 tis Kč v rámci schváleného
rozpočtu města na rok 2018).
Celkem je předkládán návrh na alokaci veřejných prostředků ve výši 2.315.000,- Kč.
Subkomise při hodnocení anketních dotazníků jednotlivých žadatelů o podporu vycházela z výše
přidělené finanční kvóty MK, dále pak přihlížela ke stavebnímu stavu dotčených objektů, a k faktu, jak
vlastníci objektů udržují průběžně stavební stav kulturní památky z vlastních prostředků. Přihlédnuto
bylo rovněž k současnému stavu připravenosti obnovy kulturních památek, včetně toho, jak vlastníci
kulturních památek dlouhodobě respektují ustanovení zákona č. 20/87 Sb. o státní památkové péče
ve znění platných předpisů.

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje rozdělení kvóty státní finanční podpory Programu regenerace MPR Litoměřice na rok
2018 ve výši 1.815.000,- Kč a z rozpočtu Města Litoměřice 500.000,- Kč podle předloženého návrhu.
(viz. příloha orig.zápisu )

Podpis navrhovatele:

Přijaté usnesení ZM č.:

Litoměřice

Program regenerace MPR 2018

Kulturní památka (identifikace
objektu)

dům č.p. 172, Dlouhá ul.

dům č.p. 172, Dlouhá ul.

Akce obnovy (stručná charakteristika)

Druh vlastníka
(FO, PO, církev,
obec)

Celkové
příspěvek MK
náklady 2018
(v Kč)
(v Kč)

příspěvek
města
Litoměřice (v
Kč)

vlastník (v
Kč)

% kvóta MK

% kvóta
město

% kvóta vlastník

oprava a nátěr fasády

obec

94 310,89

46 000,00

10 000,00

38 310,89

48,77%

10,60%

40,62%

oprava střechy, výměna střešní krytiny, oprava komínů, klempířské
prvky

FO

999 215,87

410 000,00

100 000,00

489 215,87

41,03%

10,01%

48,96%

oprava fasády, okapu, svodu, hlavního vchodu do prodejny, nové
firemní označení

FO

135 357,28

0,00

82 000,00

53 357,28

0,00%

60,58%

39,42%

kanovnický dům č.p. 3 Dómské
náměstí

obnova dvorní fasády

církev

478 172,25

238 000,00

48 000,00

192 172,25

49,77%

10,04%

40,19%

kanovnický dům č.p. 4 Dómské
náměstí

obnova dvorní fasády

církev

345 004,38

172 000,00

35 000,00

138 004,38

49,85%

10,14%

40,00%

kanovnický dům č.p. 5 Dómské
náměstí

obnova dvorní fasády

církev

276 688,05

138 000,00

28 000,00

110 688,05

49,88%

10,12%

40,00%

dům č.p. 240/12b, Jezuitská ulice

oprava střechy a stavební úpravy domu

FO

600 974,40

236 000,00

63 000,00

301 974,40

39,27%

10,48%

50,25%

dům čp.6/8, Jezuitská ul.

oprava a vyzdění propadlé klenby, oprava kanalizace

FO

752 882,00

375 000,00

76 000,00

301 882,00

49,81%

10,09%

40,10%

dům čp. 275/12, Jarošova ulice

oprava střešní krytiny

FO

578 992,14

200 000,00

58 000,00

320 992,14

34,54%

10,02%

55,44%

Celkem

4 261 597,26

1 815 000,00

500 000,00

1 946 597,26
ověřil:

Ing. Andrea Křížová
vedoucí odboru ŠKSaPP

Město Litoměřice
N Á V R H D O ZM
pro jednání ZM, dne: 26. 4. 2018
předkládá: Mgr. Karel Krejza-místostarosta
zpracovala: Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru ŠKSaPP

Návrh:
Žádost o poskytnutí mimořádné individuální dotace – KULT, spolek, IČO: 26602598.

Odůvodnění:
Individuální žádost Ing. Jana Kvasničky za KULT, spolek ze dne 5. 4. 2018 o poskytnutí dotace ve výši
60tis Kč z rozpočtu Města Litoměřice na uskutečnění projektu: „KREDENC – divadelní motoráček na
Švestkové dráze“, který bude realizován od 20. 6. do 2. 9. 2018 - žádost viz příloha originál zápisu.
Původní žádost byla podána do Programu podpory v oblasti kultury v Litoměřicích a kulturního
projektu „Litoměřické kulturní léto“ ve stejné výši. Tato byla projednána a hodnocena na komisi kultury
dne 28.2.2018 společně s dalšími předloženými žádostmi. Žádost spolku KULT nebyla komisí
podpořena pro nesplnění účelu a důvodu vyhlášeného „Programu“ resp. dotace není určena na
kulturní akci pořádanou pro veřejnost na území města Litoměřic – viz samostatný bod jednání ZM
26.4.2018.
V případě poskytnutí dotace, která převyšuje částku 50 tis. Kč, je vyhrazeno právo rozhodování
Zastupitelstvu obce (dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích). V rozpočtu odboru ŠKSaPP - UZ
3401/3400 dotace kulturním organizacím jsou prostředky poskytovány na kulturní akce pořádané na
území města Litoměřic příp. ve výjimečných případech pak místním kulturním spolkům při významné
reprezentaci města, a to i v zahraničí. Schválená alokace v rámci rozpočtu pro rok 2018 je k dnešnímu
dni plně vyčerpána. Pro udělení mimořádné dotace na shora uvedený projekt, pořádaný mimo území
města Litoměřice, tak bude nutné schválit i rozpočtové opatření a dodatečné prostředky ze salda
rozpočtu.

Návrh na usnesení:
ZM neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 60 tis. Kč pro KULT, spolek, se sídlem Veleslavínova
3108/14, 400 11 Ústí nad Labem, IČO: 26602598 na uskutečnění projektu: „KREDENC – divadelní
motoráček na Švestkové dráze“, který bude realizován od 20. 6. do 2. 9. 2018.
Nebo
ZM schvaluje
a) poskytnutí dotace ve výši 60 tis. Kč pro KULT, spolek, se sídlem Veleslavínova 3108/14, 400
11 Ústí nad Labem, IČO: 26602598 na uskutečnění projektu: „KREDENC – divadelní
motoráček na Švestkové dráze“, který bude realizován od 20. 6. do 2. 9. 2018.
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu)
c) rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu)

Podpis navrhovatele:

Přijaté usnesení ZM č.:

MĚSTO LITOMĚŘICE
NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO ZM

pro jednání v ZM, dne:

26.4.2018

předkládá odbor:

školství, kultury, sportu a PP
1. Tabulka

ÚZ/ORG
1

Název

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu

Celkem

Příjmy
Rozpočet (v tis. Kč)
původní

změna
60

56 688

56 628

60

56 688

1. Tabulka
ÚZ/ORG
2

Název

3401/3400 KULT, spolek - mimořádná individuální dotace

Celkem

nový

56 628

Výdaje
Rozpočet (v tis. Kč)
původní

změna

nový

0

60

60

0

60

60

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:
2

Žádost o poskytnutí dotace pro KULT, spolek ve výši 60 tis. Kč na projekt "KREDENC" - divádélní motoráček na Švestkové dráze.

1

O finanční prostředky ve výši 60 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Karel Krejza
místostarosta
17.4.2018

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Andrea Křížová
vedoucí odboru

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
č. ŠKAS XXX/18
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: XXXXX
(dále jen poskytovatel)
a
KULT, spolek
se sídlem Veleslavínova 3108/14, 400 11 Ústí nad Labem
IČO: 26602598
zastoupený Ing. Janem Kvasničkou
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: XXXXX
(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 (honoráře, nákup drobného materiálu,
pronájmy, půjčovné, dopravné, ubytování, grafické práce, propagace, tisk, tlumočení,
zvuk, technika,) přímo souvisejících s projektem „KREDENC – divadelní motoráček na
Švestkové dráze“, který bude realizován od 20.6. do 2.9.2018.
Čl. 2
Výše a způsob poskytnutí dotace
1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů a ve smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. …………. ze
dne 26. 4. 2018, poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na rok 2018 jednorázovou účelovou
dotaci na výdaje uvedené v Čl. 1 této smlouvy ve výši 60.000 Kč (slovy: šedesát tisíc
korun českých).
2. Tato dotace bude splatná jednorázově na základě finančního vypořádání, které
příjemce předloží poskytovateli do jednoho měsíce od konání projektu, spolu
s předepsaným formulářem žádosti o proplacení dotace. Dotace bude poskytnuta
bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele č. XXXXX na účet příjemce

č. XXXXX vedeného u Fio banky, a.s., nejpozději do 14 dnů od předložení finančního
vypořádání a 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).
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
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. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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 nepředloží finanční vypořádání dotace do jednoho měsíce od
konání projektu, nebude dotace čerpána z rozpočtu poskytovatele a nebude příjemci
vyplacena.
2. V případě, že příjemce nedoloží náklady ve výši přiznané dotace, nevyužitá dotace
nebude čerpána z rozpočtu poskytovatele a nebude příjemci vyplacena.
3. Dotace nebude vyplacena, pokud poskytovatel před vyplacením 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.
•
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.
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
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
zastoupené místostarostou
Mgr. Karlem Krejzou

…………………………………………..
KULT, spolek
zastoupený Ing. Janem Kvasničkou

Město Litoměřice
N Á V R H D O ZM
pro jednání ZM, dne: 26. 4. 2018
předkládá: Mgr. Karel Krejza-místostarosta
zpracovala: Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru ŠKSaPP

Návrh:
Žádost o poskytnutí mimořádné individuální dotace – Musica et Educatione, z.s., IČO: 01709968.

Odůvodnění:
Žádost Musica et Educatione, z.s., ze dne 4. 4. 2018 týkající se poskytnutí dotace z rozpočtu Města
Litoměřice na uskutečnění projektu: 6. ročník „Litoměřické svátky hudby“, který se bude konat ve
dnech 24. – 26. 8. 2018 - žádost viz příloha originál zápisu.
V Programu podpory v oblasti kultury v Litoměřicích a kulturního projektu „Litoměřické kulturní léto“
byla na tento projekt podána žádost o dotaci v částce 300 tis. Kč. S ohledem na větší počet kvalitních
menších projektů byly žádosti o dotace větších projektů pokráceny a na tento projekt navrhli členové
kulturní komise 150 tis. Z těchto důvodů je podána tato žádost o mimořádnou individuální dotaci.
V případě poskytnutí dotace, která převyšuje částku 50 tis. Kč, je vyhrazeno právo rozhodování
Zastupitelstvu obce (dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 150 000 Kč Musica et Educatione, z.s., se sídlem Dalimilova
1805/27, 412 01 Litoměřice, IČO: 01709968 na uskutečnění projektu: 6. ročník „Litoměřické svátky
hudby“, které se budou konat ve dnech 24. – 26. 8. 2018, uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu) a rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP
(viz příloha orig. zápisu).

Podpis navrhovatele:

Přijaté usnesení ZM č.:

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
č. ŠKAS XXX/18
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: XXXXX
(dále jen poskytovatel)
a
Musica et Educatione, z.s.
se sídlem Dalimilova 1805/27, 412 01 Litoměřice
IČO: 01709968
zastoupená Zdeňkem Kuldou
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: XXXXX
(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 (honoráře, nákup drobného materiálu, nákup
odměn a cen, pronájmy, půjčovné, dopravné, ubytování, grafické práce, propagace, tisk,
tlumočení, zvuk, technika, OSA) přímo souvisejících s projektem 6. ročník „Litoměřické
svátky hudby“, který se bude konat ve dnech 24. – 26.8.2018.
Čl. 2
Výše a způsob poskytnutí dotace
1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů a ve smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. …………. ze
dne 26. 4. 2018, poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na rok 2018 jednorázovou účelovou
dotaci na výdaje uvedené v Čl. 1 této smlouvy ve výši 150.000 Kč (slovy: jedno sto
padesát tisíc korun českých).
2. Tato dotace bude splatná jednorázově na základě finančního vypořádání, které
příjemce předloží poskytovateli do jednoho měsíce od konání projektu, spolu
s předepsaným formulářem žádosti o proplacení dotace. Dotace bude poskytnuta
bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele č. XXXXX na účet příjemce

č. XXXXX vedeného u Komerční banky, nejpozději do 14 dnů od předložení finančního
vypořádání a 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).
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
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. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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 nepředloží finanční vypořádání dotace do jednoho měsíce od
konání projektu, nebude dotace čerpána z rozpočtu poskytovatele a nebude příjemci
vyplacena.
2. V případě, že příjemce nedoloží náklady ve výši přiznané dotace, nevyužitá dotace
nebude čerpána z rozpočtu poskytovatele a nebude příjemci vyplacena.
3. Dotace nebude vyplacena, pokud poskytovatel před vyplacením 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.
•
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.
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
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
zastoupené místostarostou
Mgr. Karlem Krejzou

…………………………………………..
Musica et Educatione, z.s.
zastoupená předsedou spolku
Zdeňkem Kuldou

MĚSTO LITOMĚŘICE
NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO ZM

pro jednání v ZM, dne:

26.4.2018

předkládá odbor:

školství, kultury, sportu a PP
1. Tabulka

ÚZ/ORG
1

Název

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu

Celkem

Příjmy
Rozpočet (v tis. Kč)
původní

změna
150

51 751

51 601

150

51 751

1. Tabulka
ÚZ/ORG
2

Název

3401/3400 Litoměřické svátky hudby - mimořádná dotace

Celkem

nový

51 601

Výdaje
Rozpočet (v tis. Kč)
původní

změna

nový

0

150

150

0

150

150

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:
2

Žádost z.s. Musica et Education o mimořádnou dotaci na 6.ročník Litoměřických svátků hudby ve výši 150tis Kč z důvodu
snížení finanční podpory z ostatních zdrojů (dotace, sponsoring) oproti předchozím ročníků při zachování stávající úrovně akce.
V rámci dotačního programu města na podporu kultury a Litoměřického kulturního léta 2018 byla akce podpořena
částkou ve výši 150tis Kč (2017 200tis, 2016 250tis).

1

O finanční prostředky ve výši 150 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Karel Krejza
5.8.2018

Datum, podpis navrhovatele:

místostarosta
Ing. Andrea Křížová
vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE
N Á V R H D O ZM
pro jednání ZM, dne:
předkládá:
zpracovala:

26. 4. 2018
Mgr. Karel Krejza, místostarosta
Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru ŠKSaPP

Návrh:
Poskytnutí dotace sportovnímu spolku Trampolíny Litoměřice, z.s. na vypracování projektové
dokumentace k vybudování víceúčelového sportovního centra v objektu bývalého kina v areálu
kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích.
Odůvodnění:
Sportovní spolek Trampolíny Litoměřice, z.s., IČO: 467 72 782, Šafaříkova 1203/7, 412 01 Litoměřice
žádá o poskytnutí dotace ve výši 299.112 Kč na vypracování projektové dokumentace k vybudování
víceúčelového sportovního centra pro zajištění dostatečných a vyhovujících kapacit celoroční činnosti
spolku, a sice v objektu bývalého kina areálu kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích, stavba bez čp.,
parc. č. 5251/8 k. ú. Litoměřice. Spolek je připraven následně zpracovat projektovou žádost o dotaci
v rámci plánovaných dotačních programů MŠMT na podporu materiálně technické základny
sportovních klubů. V případě podání žádosti by ze strany města byla uzavřena smlouva o
dlouhodobém pronájmu případně výpůjčce, a to v návaznosti na podmínky stanované poskytovatelem
dotace. V případě možnosti získání finanční podpory na rekonstrukci objektu z jiných zdrojů přímo
vlastníkem objektu (město Litoměřice) např. MMR, RE:START apod. se spolek zavazuje projektovou
dokumentaci městu Litoměřice poskytnout za úplatu, která odpovídá částce uhrazené z vlastních
zdrojů (předpoklad viz žádost 74.778 Kč) Předběžný rozpočet na vypracování PD činí 373.890 Kč
(žádost viz příloha orig. zápisu).
Komise sportu při RM na svém jednání dne 26. 2. 2018 žádost projednala a doporučuje ZM poskytnutí
účelové dotace ve výši 299.112 Kč schválit.
Návrh na usnesení:
ZM schvaluje
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 299.112 Kč spolku Trampolíny Litoměřice, z.s., IČO: 467
72 782, Šafaříkova 1203/7, 412 01 Litoměřice na vypracování projektové dokumentace
k vybudování víceúčelového sportovního centra v objektu bývalého kina v areálu kasáren Pod
Radobýlem v Litoměřicích, stavba bez čp., parc. č. 5251/8 k. ú. Litoměřice
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu)
c) uzavření smlouvy o spolupráci a o převodu vlastnictví projektové dokumentace mezi Městem
Litoměřice, Mírové nám. 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 00263958 a spolkem Trampolíny
Litoměřice, z.s., IČO: 467 72 782, Šafaříkova 1203/7, 412 01 Litoměřice (viz příloha orig.
zápisu)
d) rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu)

Podpis navrhovatele:

Přijaté usnesení ZM č.:

MĚSTO LITOMĚŘICE
NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO ZM

pro jednání v ZM, dne:

26.4.2018

předkládá odbor:

školství, kultury, sportu a PP
1. Tabulka

ÚZ/ORG
1

Název

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu

Celkem

Příjmy
Rozpočet (v tis. Kč)
původní

změna
300

52 051

51 751

300

52 051

1. Tabulka
ÚZ/ORG
2

3241/3200

Název
Trampolíny Litoměřice, z.s. - mimořádná dotace

Celkem

nový

51 751

Výdaje
Rozpočet (v tis. Kč)
původní

změna

nový

0

300

300

0

300

300

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:
2

Žádost Trampolíny Litoměřice z.s. o dotaci na vypracování projektové dokumentace k vybudování víceúčelového sportovního
centra pro zajištění dostatečných a vyhovujících kapacit celoroční činnosti spolku v objektu bývalého areálu kasáren
Pod Radobýlem v Litoměřicích, a to ve výši 300 tis. Kč.

1

O finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

Mgr. Karel Krejza
místostarosta
6.4.2018

Datum, podpis navrhovatele:

Ing. Andrea Křížová
vedoucí odboru

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
č. ŠKAS xxx/2018

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
Trampolíny Litoměřice, z.s.
se sídlem Šafaříkova 1203/7, 412 01 Litoměřice
IČO: 467 72 782
zastoupené předsedou Ing. Romanem Stejskalem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-5933190267/0100
(dále jen příjemce)
uzavírají tuto smlouvu:
Čl. 1
Předmět a účel smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace ze strany poskytovatele
na částečnou úhradu vypracování projektové dokumentace k vybudování víceúčelového
sportovního centra v objektu bývalého kina v areálu kasáren Pod Radobýlem
v Litoměřicích, stavba bez čp., parc. č. 5251/8 k. ú. Litoměřice.
2. Účelem této smlouvy je stanovení podmínek, za kterých poskytovatel poskytne příjemci
účelovou dotaci na výdaj uvedený v Čl. 1 odst. 1.
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 26. 4. 2018,
poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na rok 2018 jednorázovou účelovou dotaci na výdaje
uvedené v Čl. 1 této smlouvy ve výši 299.112 Kč (slovy: dvě stě devadesát devět tisíc
jedno sto dvanáct korun českých).
2. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele
č. 1524-471/0100 na účet příjemce č. 19-5933190267/0100 vedeného u Komerční
banky, a.s., 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 31. 1. 2019.
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
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. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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. 2019.
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.
•
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.

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 500 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
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
zastoupené místostarostou
Mgr. Karlem Krejzou

…………………………………………..
Trampolíny Litoměřice, z.s.
zastoupené předsedou
Ing. Romanem Stejskalem

Smlouva o spolupráci a o převodu vlastnictví projektové dokumentace
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany:
Město Litoměřice
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
IČO: 002 639 58
zastoupené Mgr. Karlem Krejzou, místostarostou
(dále také jen „Město“)
a
Trampolíny Litoměřice, z.s.
sídlo: Šafaříkova 1203/7, Předměstí, 412 01 Litoměřice
IČ: 467 72 782
zastoupený Ing. Romanem Stejskalem, předsedou
zapsaný do spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem
v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 1807
(dále také jen „Spolek“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o spolupráci a o převodu vlastnictví
projektové dokumentace
Čl. 1
Preambule
Spolek Trampolíny Litoměřice, z.s. je příjemcem účelové dotace ve výši 299.112,- Kč
poskytnuté Městem Litoměřice na vypracování projektové dokumentace (dále též „PD“)
k vybudování víceúčelového sportovního centra v objektu bývalého kina v areálu kasáren Pod
Radobýlem v Litoměřicích; stavba bez čp./če na parcele č. 5251/8 v k.ú. Litoměřice (dále jen
„budoucí sportovní centrum“).
Spolek následně podá projektovou žádost o dotaci v rámci plánovaných dotačních programů
MŠMT na podporu materiálně technické základny sportovních klubů. Město Litoměřice jako
vlastník budoucího sportovního centra uzavře se Spolkem smlouvu o dlouhodobém pronájmu
případně výpůjčce, a to v návaznosti na podmínky stanovené poskytovatelem dotace.

Čl. 2
Projektová dokumentace
V případě že dotace od MŠMT nebude Spolku přidělena a naskytne se možnost získání dotace
na rekonstrukci budoucího sportovního centra přímo vlastníkem objektu, tedy Městem, např.
z dotačních programů MMR, RE: START apod. se Spolek zavazuje projektovou dokumentaci
Městu poskytnout za úplatu, která odpovídá částce uhrazené z vlastních zdrojů Spolku, tedy
předpokládané částce ve výši 74.778,- Kč (předběžný rozpočet na vypracování PD činí
373.890,- Kč).

Spolek se zavazuje převést na Město projektovou dokumentaci včetně všech souvisejících
autorských práv.
Město Litoměřice se zavazuje po provedení rekonstrukce budoucího sportovního centra
pro zajištění dostatečných a vyhovujících kapacit celoroční činnosti Spolku o užívání těchto
prostor uzavřít se Spolkem smlouvu o dlouhodobém pronájmu případně výpůjčce.

Čl. 3
Závěrečná ustanovení
Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných
a vzestupně číslovaných dodatků.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno
vyhotovení.
Město Litoměřice touto doložkou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena po splnění všech
zákonných podmínek, jimiž uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání.
Zastupitelstvo města Litoměřice schválilo uzavření této smlouvy svým usnesením
č. …/../2018 ze dne 26. 4. 2018.
Výkonný výbor Trampolíny Litoměřice, z.s. rozhodl podle čl. VI. odst. 3 Stanov o uzavření
této smlouvy dne ….. 2018.
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.
Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle zákona
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.
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.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS).
Čl. 4
Podpisy smluvních stran
Obě smluvní strany, mezi nimiž je tato smlouva uzavírána, shodně prohlašují, že si tuto
smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich

pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných
podmínek. Každá smluvní strana potvrzuje autentičnost této smlouvy svým podpisem.
V Litoměřicích dne ……….2018

....................................................
Trampolíny Litoměřice, z.s.
Ing. Roman Stejskal
předseda

....................................................
Město Litoměřice
Mgr. Karel Krejza
místostarosta

Město Litoměřice
N Á V R H D O ZM
pro jednání ZM, dne: 26. 4. 2018
předkládá: Mgr. Karel Krejza - místostarosta
zpracovala: Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru ŠKSaPP
Návrh:
„Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích a kulturního projektu „Litoměřické kulturní léto“dotace nad 50 tis. Kč.

Odůvodnění:
Odbor ŠKSaPP má v rozpočtu schválenu částku 500.000,- Kč na Program podpory v oblasti kultury,
který je určen jako kompenzace nákladů na kulturní akce pořádané pro veřejnost na území města
Litoměřic, popř. lze udělit výjimku při významné reprezentaci města a to i v zahraničí (pravidla pro
podání žádostí schválena RM usnesením č. 703/26/2017 dne 14. 12. 2017) dále pak částku 500.000,Kč na realizaci uceleného kulturního projektu ve městě pod jednotným logem a propagací, určeného
jak pro občany města, tak i potenciální návštěvníky v turistické sezóně od června do září běžného
roku - Litoměřické kulturní léto (LIKUL 2018).
Komise kultury při RM projednala na svém zasedání dne 28. 2. 2018 rozdělení shora uvedených
dotací dle kritérií pro hodnocení žádostí ve vyhlášeném „Programu podpory v oblasti KULTURY
v Litoměřicích a kulturního projektu „Litoměřické kulturní léto“ a to: naplňování cíle programu, dopad
na cílovou skupinu, originalita/ vzorový projekt, finanční stránka projektu a celkový dojem. Při
stanovení navrhované výše finanční dotace pak komise zohlednila finanční náročnost a požadavky
žadatelů ve vztahu k celkovému objemu takto účelově určených finančních prostředků v rozpočtu
města.
V případě rozhodování o poskytnutí dotace nad 50.000,-Kč je vyhrazeno toto právo Zastupitelstvu
obce (dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích). Vzhledem ke Stanovisku Ministerstva financí /
Ministerstva vnitra k novele zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v
souvislosti s rozhodováním o dotacích nebo návratných finančních výpomocích je pro určení
příslušnosti zastupitelstva rozhodující nikoli částka, která bude obcí přiznána, ale částka, která byla v
žádosti požadována. Přesahuje-li tato částka 50 000 Kč, je funkčně příslušné zastupitelstvo, i kdyby
nakonec bylo přiznáno méně než 50 000 Kč.
RM doporučila předložený návrh ZM ke schválení usnesením č. 137/5/2018 ze dne 15. 3. 2018.
Dopad do rozpočtu města:
03401/3400 – Litoměřické kulturní léto
03401/3400 – granty na podporu kultury

SR
SR

500 tis. Kč
500 tis. Kč

Návrh na usnesení:
a) ZM schvaluje na základě doporučení komise kultury poskytnutí dotací z „Programu podpory
v oblasti KULTURY v Litoměřicích a kulturního projektu „Litoměřické kulturní léto“ na rok 2018
subjektům uvedeným v příloze č. 1 – příloha viz orig. zápisu
b) ZM neschvaluje přiznání dotací subjektům uvedených v příloze č. 2 z důvodů nesplnění podmínek
pro přiznání dotace v uvedeném dotačním programu
c) ZM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z „Programu podpory v oblasti
KULTURY v Litoměřicích a kulturního projektu „Litoměřické kulturní léto“ s žadateli v příloze č. 1 dle
vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha č. 3 originál zápisu).

Podpis navrhovatele:

Přijaté usnesení ZM č.:

KULTURA2018_PŘÍLOHA_1

Pořadové
číslo
podání

Žadatel

Adresa

IČO

Název projektu

Termín realizace

Plánovaný
rozpočet

Požadovaný
příspěvek

Průměr
hodnocení

Spolek Hudební Společnost Úštěk Musikgesellschaft Auscha

Mírové náměstí 47,
411 45 Úštěk

18

"Pískovna"

Palachova 641/43,
412 01 Litoměřice

1630407

Grasselload 2018

23.6. - 24.6.2018

310 000 Kč

150 000 Kč

17,67

19

"Pískovna"

Palachova 641/43,
412 01 Litoměřice

1630407

Hudební léto 2018

1.6. - 22.9.2018

160 000 Kč

80 000 Kč

27

Bc. V.J.

412 01 Litoměřice

FO

Dětský festival ohně a pohybu Incendio 2018

1.3. - 9.9.2018

100 000 Kč

Mgr. Michaela Švejdová

Zámek 674,
696 62 Strážnice

67510639 ALLfestival 2018/ Alchymistické Litoměřice

18.5. - 20.5.2018

31

Musica et Educatione, z. s.

Dalimilova 1805/27,
412 01 Litoměřice

1709968

32

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI,
obecně prospěšná společnost

35

Nadační fond Kalich

12

28

4749740

Festival umění Üštěk - Litoměřice 2018

6. ročník "Litoměřické svátky hudby"

Kréta 158,
412 01 Terezín, Nové Kopisty 26999234 9. benefiční divadelní festival
Velká Krajská 52/2,
Charitativní koncert NF Kalich ve prospěch
412 01 Litoměřice
27297781 Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích

20.2. - 31.10.2018

677 800 Kč

400 000 Kč

18,67

Doporučeno ZM
26. 4. 2018
95 000 Kč

Pozn.

ke schválení ZM - dotace nad 50 tis. Kč
nad

50 000 Kč

ke schválení ZM - požadovaná dotace
50 tis.Kč

40 000 Kč

ke schválení ZM - požadovaná dotace
50 tis.Kč

nad

17,83

70 000 Kč

21,17

70 000 Kč

800 000 Kč

250 000 Kč

18,00

100 000 Kč

24.8. - 26.8.2018

1 761 000 Kč

300 000 Kč

17,50

150 000 Kč

13.10.- 20.10.2018

105 500 Kč

84 400 Kč

21,83

84 400 Kč

200 000 Kč

80 000 Kč

23,33

80 000 Kč

26.9.18
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ke schválení ZM - dotace nad 50 tis. Kč
ke schválení ZM - dotace nad 50 tis. Kč
ke schválení ZM - dotace nad 50 tis. Kč
ke schválení ZM - dotace nad 50 tis. Kč
ke schválení ZM - dotace nad 50 tis. Kč

KULTURA2018_PŘÍLOHA_2

Pořadové
číslo podání

Žadatel

Adresa

6

Dílna ručního papíru, z.s.

Velká Dominikánská
285/33,
412 01 Litoměřice

10

KULT, spolek

Veleslavínova 3108/14,
400 11 Ústí nad Labem

IČO

Název projektu

Termín realizace

Plánovaný rozpočet

Požadovaný
příspěvek

průměr
HODNOCENÍ

RM 15.3.2018
doporučuje ZM
26.4.2018 ke schválení

26620219

Muzeum papíru

1.3.- 30.11.2018

170 000 Kč

130 000 Kč

14,33

0 Kč

26602598

KREDENC - divadelní motoráček na
Švestkové dráze

20.6.-2.9.2018

1 550 000 Kč

60 000 Kč

11,50

0 Kč
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Pozn.

pravomoc ZM/nesplněny podmínky pro přiznání
dotace
pravomoc ZM/nesplněny podmínky pro přiznání
dotace

Vzorová smlouva o poskytnutí dotace z Programu podpory v oblasti KULTURY v
Litoměřicích a kulturního projektu "Litoměřické kulturní léto" nad 50 tisíc

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
č. ŠKAS xxx/18
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 v oblasti KULTURY v Litoměřicích a kulturního projektu "Litoměřické kulturní léto"
pro rok 2018.
2. Předmětem této smlouvy je poskytnutí jednorázové účelové dotace ze strany
poskytovatele na částečnou úhradu výdajů přímo souvisejících s projektem …název
projektu ….., a to (honoráře, nákup drobného materiálu, nákup odměn a cen pro vítěze,
pronájmy, půjčovné, dopravné, ubytování, grafické práce, propagace, tisk, tlumočení,
zvuk, technika, OSA), který bude realizován od - do ……………… .
3. Účelem této smlouvy je stanovení podmínek, za kterých poskytovatel poskytne příjemci
kompenzaci nákladů vynaložených na projekt uvedený v Čl. 1 odst. 2.
4. Dle podmínek vyhlášeného Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích a
kulturního projektu "Litoměřické kulturní léto" může činit výše dotace maximálně 80 %
celkových nákladů projektu.

Čl. 2
Výše a způsob poskytnutí dotace
1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů a ve smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. …………. ze
dne 26. 4. 2018, poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na rok 2018 jednorázovou účelovou
dotaci na výdaje uvedené v Čl. 1 této smlouvy ve výši ……….. Kč (slovy: ……………..
korun českých).
2. Tato dotace bude splatná jednorázově na základě finančního vypořádání, které
příjemce předloží poskytovateli do jednoho měsíce od konání projektu, spolu
s předepsaným formulářem žádosti o proplacení dotace. Dotace bude poskytnuta
bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele č. 1524-471/0100 na účet příjemce
č. ………………. vedeného u ………………, nejpozději do 14 dnů od předložení finančního
vypořádání a 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).
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
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. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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 nepředloží finanční vypořádání dotace do jednoho měsíce od
konání projektu, nebude dotace čerpána z rozpočtu poskytovatele a nebude příjemci
vyplacena.
2. V případě, že příjemce nedoloží náklady ve výši přiznané dotace, nevyužitá dotace
nebude čerpána z rozpočtu poskytovatele a nebude příjemci vyplacena.
3. Dotace nebude vyplacena, pokud poskytovatel před vyplacením 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.
•
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.
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
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 zveřejnění v registru smluv (ISRS).

V Litoměřicích dne ………………….

V Litoměřicích dne ……………………

…………………………………..
Město Litoměřice
zastoupené místostarostou
Mgr. Karlem Krejzou

…………………………………………..
název spolku
zastoupený …….

Město Litoměřice
N Á V R H D O ZM
pro jednání ZM, dne: 26. 4. 2018
předkládá: Mgr. Karel Krejza - místostarosta
zpracovala: Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru ŠKSaPP

Návrh:
"Programu podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích“ – dotace nad 50
tis. Kč.

Odůvodnění:
Odbor ŠKSaPP má v rozpočtu schválenou částku 500.000,-Kč pro „Program podpory celoroční
činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích“ na rok 2018.
Komise kultury při RM projednala na svém zasedání dne 7. 2. 2018 rozdělení dotací na celoroční
činnost dle kritérií pro hodnocení žádostí ve vyhlášeném „Programu podpory celoroční činnosti
subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích“ a to: tradice spolku, úspěšná reprezentace na soutěžích,
členská základna – upřednostněny budou spolky s dětskou/mládežnickou základnou, koncepce a
rozsah činnosti pro rok 2018 - divácká úspěšnost, finanční náročnost oboru a zajištětní vícezdrojového
financování spolku – tabulka viz příloha orig. zápisu.
V případě rozhodování o poskytnutí dotace nad 50.000,-Kč je vyhrazeno toto právo Zastupitelstvu
obce (dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích). Vzhledem ke Stanovisku Ministerstva financí /
Ministerstva vnitra k novele zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v
souvislosti s rozhodováním o dotacích nebo návratných finančních výpomocích je pro určení
příslušnosti zastupitelstva rozhodující nikoli částka, která bude obcí přiznána, ale částka, která byla v
žádosti požadována. Přesahuje-li tato částka 50 000 Kč, je funkčně příslušné zastupitelstvo, i kdyby
nakonec bylo přiznáno méně než 50 000 Kč.

Dopad do rozpočtu města:
ÚZ 3401/3400 v rámci schváleného rozpočtu 500.000,-Kč. – dotace na činnost sbory a soubory

Návrh na usnesení:
a) ZM schvaluje na základě doporučení komise kultury poskytnutí dotací pro rok 2018
v "Programu podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích – seznam
viz. příloha č. 1 orig. zápisu.
b) ZM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o dotacích na činnost s žadateli v příloze č. 1
dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha č. 2 orig.
zápisu).

Podpis navrhovatele:

Přijaté usnesení ZM č.:

Kultura_činnost_Příloha1
Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích na rok 2018 - př. č. 1

Druh činnosti

Název žadatele

IČO

Požadovaná
dotace 2018

Čl. zákl.
děti a
mládež
2018

Dotace na
činnost 2018 ke schválení
ZM 26. 4. 2018

1

sbor

Občanské sdružení Puellae cantantes

26518848

100 000

141

90 000

2

sbor

Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci, z.s.

26548801

120 000

96

90 000

14

ostatní

1630407

60 000

14

20 000

21

kino

68954310

80 000

0

60 000

"Pískovna"

Kinoklub Ostrov, z.s.

Pozn.

ke schválení
ZM 26.4.2018 dotace nad
50 tis. Kč
ke schválení
ZM 26.4.2018 dotace nad
50 tis. Kč
ke schválení
ZM 26.4.2018 požadovaná
dotace nad
50 tis.Kč
ke schválení
ZM 26.4.2018 dotace nad
50 tis. Kč

Vzorová smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost subjektů v oblasti KULTURY
v Litoměřicích nad 50 tisíc

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
č. ŠKAS xxx/2018
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 subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích pro rok 2018.
2. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace ze strany poskytovatele
na částečnou úhradu zabezpečení činnosti příjemce pro rok 2018 (pronájmy prostor,
cestovné na vystoupení, nákup vybavení k činnosti - vyjma dlouhodobého
hmotného/nehmotného majetku, nákup a tisk propagačního materiálu, grafické práce,
nákup drobného materiálu, ošacení sboru, výdaje na soustředění, a to doprava a
ubytování, doprava filmů + licenční poplatky za zapůjčení filmů).
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 26. 4. 2018,
poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na rok 2018 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 31. 1. 2019.
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
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. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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. 2019.
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.

•

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.

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
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
zastoupené místostarostou
Mgr. Karlem Krejzou

…………………………………………..
název spolku
zastoupený …….

Město Litoměřice

N Á V R H D O ZM
pro jednání ZM, dne:
předkládá:
zpracovala:

26. 4. 2018
Mgr. Karel Krejza, místostarosta města
Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru ŠKSaPP

Návrh:
Veřejnoprávní smlouva mezi obcemi o zajištění povinné školní docházky v jiné obci.

Odůvodnění:
Na základě žádostí o uzavření smlouvy mezi městem Litoměřice a obcemi Miřejovice a Hlinná týkající
se umístění dětí do předškolního a školního zařízení, které byly doručeny odboru ŠKSaPP starosty
výše uvedených obcí – žádosti viz příloha orig. zápisu.
VPS mezi městem Litoměřice a obcí Miřejovice již byla schválena ZM dne 7. 12. 2017 pod usn.. č.
161/8/2017. Členové komise výchovy a vzdělávání projednali žádost starosty obce Hlinná na svém
jednání dne 19. 2. 2018 a doporučují ZM schválit novou Dohodu o společném školském obvodu, a to i
s obcí Hlinná (k obci patří i její místní části Lbín, Kundratice a Tlučeň), kdy území obce bude přiřazeno
ke školskému obvodu Základní školy Litoměřice, Havlíčkova 32.
Z důvodů, že se již jedná o druhou žádost, a to obce Hlinná, je nutné dle vyjádření oboru veřejné
správy, dozoru a kontroly MV ČR, územní pracoviště Ústí nad Labem uzavřít tzv. třístrannou dohodu.

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi o zajištění povinné školní docházky v jiné
obci, a to mezi obcemi Litoměřice, Miřejovice a Hlinná, kdy obec Miřejovice a obec Hlinná s jejími
místními částmi Lbínem, Kundraticemi a Tluční se přiřazují do společného školského obvodu Základní
školy Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 –
VP smlouva viz příloha orig. zápisu.

.

Podpis navrhovatele:

Přijaté usnesení ZM č.:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany
Město Litoměřice
se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
zastoupené starostou obce Mgr. Ladislavem Chlupáčem
IČO: 00263958
Účet č.: XXXXX
(dále jen „město Litoměřice“)
a
Obec Miřejovice
se sídlem Miřejovice 13, 412 01 Litoměřice
zastoupená starostkou obce Zdeňkou Vodolánovou
IČO: 46769463
Účet č.: XXXXX
(dále jen „obec Miřejovice“)
a
Obec Hlinná
se sídlem Hlinná 53, 412 01 Litoměřice
zastoupená starostou obce Martinem Ušalou, DiS.
IČO: 00526142
Účet č.: XXXXX
(dále jen „obec Hlinná“)
podle zákona č. 500/2004, v platném znění tuto

veřejnoprávní smlouvu mezi obcemi o zajištění povinné školní
docházky v jiné obci
Preambule
Obec jako územní samosprávný celek je podle ust. § 178 odst. 1 zák. č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský
zákon), povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školné docházky dětí s místem trvalého
pobytu na jejím území a dětí umístěných na jejím území ve školských zařízeních pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy, které se v souladu se zvláštním právním předpisem
nevzdělávají ve školách zřízených při těchto školských zařízeních. Obec je oprávněna tuto
povinnost naplnit tím, že zajistí plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované
jinou obcí případně svazkem obcí.
S ohledem na uvedenou zákonnou povinnost uzavřely zúčastněné obce veřejnoprávní
smlouvu mezi obcemi o zajištění povinné školní docházky v jiné obci.

Čl. I
Úvodní ustanovení
1. Město Litoměřice je zřizovatelem příspěvkové organizace:
Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice,
IČO: 46773363 (dále jen „Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32“)
2. Obce Miřejovice a Hlinná nejsou zřizovatelem žádné základní školy, avšak dle § 178 odst.
1 písm. b) školského zákona jsou povinny zajistit plnění povinné školní docházky v základní
škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí.

Čl. II
Účel smlouvy
Zajištění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na území obcí Miřejovice a
Hlinná a dětí umístěných na území obcí Miřejovice a Hlinná ve školských zařízeních pro výkon
ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, které se v souladu se zvláštním právním předpisem
nevzdělávají ve školách zřízených při těchto školských zařízeních, v Základní škole
Litoměřice, Havlíčkova 32.
Čl. III
Předmět smlouvy
1. Město Litoměřice se touto smlouvou zavazuje za úplatu umožnit obcím Miřejovice a Hlinná
plnění zákonné povinnosti, tj. povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na území
obcí Miřejovice a Hlinná a dětí umístěných na území obcí Miřejovice a Hlinná ve školských
zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, které se v souladu se zvláštním
právním předpisem nevzdělávají ve školách zřízených při těchto školských zařízeních, ve
škole města Litoměřice, tj. v Základní škole Litoměřice, Havlíčkova 32, a to dle jejich
kapacitních možností nebo dle vzdělávacích potřeb dítěte (dále jen „služba).
2. Město Litoměřice prohlašuje, že v souvislosti se závazkem uvedeným v čl. III odst. 1 této
dohody budou žákům poskytovány činnosti školských zařízení (zejména školní družina, školní
klub) a školských služeb, jakož i poskytování školního stravování stejně jako dětem s místem
trvalého pobytu na území města Litoměřice až do výše kapacity školního zařízení.
Čl. IV
Cena a platební podmínky
1. V souladu s § 180 odst. 1. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“) uhradí obce Miřejovice a
Hlinná městu Litoměřice výdaje spojené s provozem Centrální školní jídelny Litoměřice,
příspěvkové organizace, za příslušný kalendářní rok, připadající na každého žáka
vykonávajícího povinnou školní docházku v Základní škole Litoměřice, Havlíčkova 32. Výdaji
vymezenými v předešlém odstavci se rozumí věcná režie, kterou tvoří provozní náklady této
organizace mimo výdaje na potraviny a výdaje hrazené z finančních prostředků státního
rozpočtu přidělovaných podle § 161 odst. 7 písm. b), které souvisejí s plněním hlavního účelu
této organizace – tj. spotřeba materiálu, energií, služeb, opravy a údržba a ostatní
provozní/finanční náklady. Výdaje budou hrazeny dle počtu žáků s trvalým pobytem na území
obcí Miřejovice a Hlinná a počtu jimi skutečně odebraných obědů za období příslušného
kalendářního roku.

2. Úhrada je splatná na základě daňového dokladu – faktury vystavené městem Litoměřice,
jejíž přílohou bude přehled skutečně vynaložených výdajů dle odstavce 1. za předchozí
kalendářní rok, a to do 31. 1. následujícího kalendářního roku.
3. Povinnost obcí Miřejovice a Hlinná hradit úhradu se týká všech žáků vykonávajících
povinnou školní docházku v základní škole Litoměřice, Havlíčkova 32, kteří zahájili povinnou
školní docházku nebo pokračují v plnění povinné školní docházky vzniklé před účinností této
smlouvy.
4. Smluvní strany si sjednávají pro případ prodlení obcí Miřejovice a Hlinná s úhradou smluvní
pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
Čl. V
Práva a povinnosti
1. Město Litoměřice se zavazuje zajistit rovné podmínky pro přijímání dětí s místem trvalého
pobytu na území obcí Miřejovice a Hlinná stejně jako dětí s místem trvalého pobytu spádových
ulic Základní školy Litoměřice, Havlíčkova 32.
2. Město Litoměřice se zavazuje zajistit organizaci tříd na Základní škole Litoměřice,
Havlíčkova 32, aby v každém prvním/šestém ročníku, případně dalších ročníků po přestupu
žáka v průběhu roku bylo možno přijmout z obvodu obcí Miřejovice a Hlinná potřebný počet
žáků.
3. Obce Miřejovice a Hlinná berou na vědomí, že Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 se
při přijímání žáků řídí zvláštními právními předpisy (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
v platném znění, a jeho prováděcí předpisy).
4. Město Litoměřice se zavazuje vydat, jako zřizovatel Základní školy Litoměřice, Havlíčkova
32, pokyny řediteli/ce příslušné školy, aby při přijímání žáků postupovala v souladu s touto
smlouvou, pokud ji přednostně jiný postup neukládá zákon.
5. Obce Miřejovice a Hlinná se zavazují vždy k 30. listopadu běžného roku poskytnout městu
Litoměřice jmenné seznamy dětí, u nichž je předpoklad, že přijdou v následujícím roce
k zápisu k povinné školní docházce v rozsahu dle § 36 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění.
Čl. VI
Trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 8. 2019 s účinností ode dne platnosti.
Čl. VII
Doložka
Tato smlouva byla schválena:
za město Litoměřice
usnesením Zastupitelstva města Litoměřice č. …./2018 ze dne 26. 4. 2018
za obec Miřejovice
usnesením Zastupitelstva obce Miřejovice č.
za obec Hlinná
usnesením Zastupitelstva obce Hlinná č.

ČL.VII
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží po jednom z nich.
3. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli
v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
V ……………………..

V………………………..

V………………………….

dne……………………

dne …………………….

dne……………………..

------------------------------------Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta obce Litoměřice

---------------------------------Zdeňka Vodolánová
starostka obce Miřejovice

-----------------------------------Martin Ušala, DiS
starosta obce Hlinná

M Ě S T O

L I T O M Ě Ř I C E

N Á V R H

D O

ZM

pro jednání RM dne: 26. 4. 2018
předkládá: místostarosta Ing. Pavel Grund

Návrh: Žádost Diecézní charity Litoměřice o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města
Litoměřice na podporu „Dobrovolnického centra“
Odůvodnění:
Diecézní charita Litoměřice požádala o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Litoměřice
na výdaje spojené se službou „Dobrovolnické centrum“. Služba Dobrovolnického centra vhodným
způsobem doplňuje sociální služby poskytované občanům města Litoměřice a je v souladu s Komunitním
plánem sociálních služeb města Litoměřice 2018 – 2020. Poskytnutá dotace ve výši 150.000 Kč je vázána
na úhradu nákladů přímo souvisejících s realizací této služby v roce 2018.
Smlouva byla konzultována s Kanceláří starosty a tajemníka.
Smlouva o poskytnutí dotace je přílohou tohoto návrhu.
Dopad do rozpočtu města:
a) Viz. ÚZ. 06037/6375 dobrovolnické centrum Diecézní charita Litoměřice, v rámci schváleného
rozpočtu 150.000 Kč
Návrh na usnesení:
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace Diecézní charitě Litoměřice, se sídlem Kosmonautů 2022,
412 01 Litoměřice, IČO: 40229939, ve výši 150.000,-Kč určené na provozní a mzdové náklady spojené
se službou „Dobrovolnického centra“.
ZM
zároveň
schvaluje
uzavření
smlouvy
o poskytnutí této dotace z rozpočtu města Litoměřice k uvedenému účelu na období 1.1.2018 –
31.12.2018 (smlouva viz. příloha originálu zápisu).

Podpis navrhovatele:

Přijaté usnesení ZM č.:

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, Litoměřice, 412 01
zastoupeno: místostarostou města Ing. Pavlem Grundem
bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. účtu: 19-1524471/0100
na straně jedné jako poskytovatel dotace nebo Město Litoměřice
a
Diecézní charita Litoměřice
IČO: 40229939
se sídlem: Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice
zastoupena: ředitelkou Růženou Kavkovou
bankovní spojení: Komerční banka Litoměřice
č. účtu: 174441471/0100
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.

2.
3.

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.
153/8/2017, ze dne 7.12.2017, poskytuje ze svého rozpočtu na rok 2018 individuální
dotaci Dobrovolnickému centru při Diecézní charitě v Litoměřicích ve výši 150 000
Kč (slovy: sto padesát tisíc korun českých)
Dotace bude poskytnuta příjemci dotace jednorázově, převodem na jeho účet uvedený
v záhlaví Smlouvy. Dotace bude vyplacena do 30 dnů od podpisu Smlouvy.
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.
2.

Předmětem této Smlouvy je individuální dotace pro Dobrovolnické centrum
v Litoměřicích.
Dotace je poskytnuta účelově na úhradu mzdových a provozních nákladů přímo
spojených s chodem Dobrovolnického centra.
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 úhrady mzdových a provozních nákladů Dobrovolnického
centra.
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. Na žádost poskytovatele dotace bezodkladně písemně poskytnout požadované
doplňující informace související s udělením individuální dotace Dobrovolnickému
centru v Litoměřicích.
4. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce
dotace.
5. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.
6. Ke dni podpisu této Smlouvy doložit čestné prohlášení o bezdlužnosti a o tom, že
příjemce dotace 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.
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 viditelně na všech písemnostech a při všech akcích souvisejících s realizací
sociální služby, že aktivita nebo služba byla podpořena Městem Litoměřice. Příjemce
se zavazuje informovat veřejnost o činnostech podporovaných Městem Litoměřice.
9. Předat poskytovateli dotace finanční vypořádání dotace a písemnou závěrečnou zprávu
po poskytnuté dotaci na předepsaném formuláři. Finanční vypořádání dotace a
závěrečnou zprávu je příjemce dotace povinen předložit v případě předčasného
ukončení poskytování služby do dvou měsíců po ukončení poskytování služby,
v případě řádného ukončení nejpozději do 15. února roku následujícího po roce, na
který byla dotace přiznána. Nedodržení termínu pro předložení finančního vypořádání
dotace a závěrečné zprávy poskytovateli je důvodem pro nepřidělení dotace
z programu na další rok.
10. Na originálech dokladů proplácených z dotace Města Litoměřice bude uvedeno:
„Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“.
11. Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a
dalších údajů uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace.
12. 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
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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. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 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 zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Článek IV.
Kontrola čerpání dotace
1.

2.

3.

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.
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 součinnost včetně předkládání listin, podávání
vysvětlení a umožnění kontroly průběhu samotné aktivity, na kterou byla dotace
poskytnuta.
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.
2.
•

•

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vypořádání všech peněžitých
nároků z této Smlouvy plynoucích.
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.
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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
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.
2.

3.
4.
5.

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.
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.
Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých
prostředků ve stanoveném termínu.
Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za
porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.
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
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6.

7.

8.

9.

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.
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.
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.
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.
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, úsek komunitního plánování 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. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
zveřejněním 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

Strana 5 (celkem 6)

(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.
V Litoměřicích dne:

Za poskytovatele:
…………………………
Ing. Pavel Grund
místostarosta

Za příjemce:
…………………………
Růžena Kavková
ředitelka

Strana 6 (celkem 6)

M Ě S T O

L I T O M Ě Ř I C E

N Á V R H

D O

Z M

pro jednání ZM dne: 26. 4. 2018
předkládá: místostarosta Ing. Pavel Grund
Návrh: Dotační program „Podpora sociálních služeb pro rok 2018“ – doporučení dotací
Odůvodnění:
Usnesením Zastupitelstva města Litoměřice č. 153/8/2017 ze dne 7. 12. 2017 byl schválen rozpočet na
rok 2018. Následně dne 15. 12. 2017 byl vyhlášen dotační program „Podpora sociálních služeb pro rok
2018“ (dále jen „Program“). Program je zaměřen na registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, které jsou zařazeny v Základní síti kraje. Všechny služby zařazené do této sítě
obdržely Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do
Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016-2018. Součástí Pověření je kalkulace
vyrovnávací platby, která představuje celkovou výši finančních prostředků z veřejných rozpočtů, kterou
sociální služba potřebuje k zajištění dostupnosti poskytované sociální služby vedle prostředků, které získá
vlastní činností. Od roku 2016 tedy dochází ke změně financování sociálních služeb tzv. vyrovnávací
platbou. Město Litoměřice se poskytnutím dotací na soc. služby připojí k Pověření Ústeckého kraje.
V rámci Programu bylo přijato 34 žádostí o dotaci. Po hodnocení žádostí dle kritérií Programu bylo
odborem sociálních věcí a zdravotnictví přistoupeno k navržení dotací dle přílohy č. 1 tohoto návrhu.
V příloze č. 2 jsou uvedeny sociální služby, u kterých je navrženo neposkytnutí dotace.
Program podpory sociálních služeb pro rok 2018 i vzor smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Litoměřice byla konzultována s Kanceláří starosty a tajemníka.
Vzor smlouvy je přílohou tohoto návrhu.
Dopad do rozpočtu města:
Dotace budou poskytnuty z ÚZ 06043/6400 podpora soc. služeb (schválený rozpočet na rok 2018)
Návrh na usnesení:
A) ZM schvaluje poskytnutí dotací z dotačního programu „Podpora sociálních služeb pro rok
2018“subjektům, ve výši a na účely uvedené v příloze č. 1.
B) ZM schvaluje přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální
služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016-2018 uvedené
v příloze č. 1
C) ZM schvaluje neposkytnutí dotací z dotačního programu „Podpora sociálních služeb pro rok
2018“subjektům, ve výši a na účely uvedené v příloze č. 2.

Podpis navrhovatele:

Přijaté usnesení ZM č.:

Název poskytovatele
Oblastní spolek ČČK Litoměřice
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské
pomoci v Litoměřicích
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské
pomoci v Litoměřicích
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské
pomoci v Litoměřicích
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské
pomoci v Litoměřicích

IČ
00426105
46768041

Příloha č. 1 - přehled subjektů, které obdrží dotaci v rámci programu Podpora sociálních služeb na rok 2018
Adresa
Identifikátor
Druh sociální služby
Číslo pověření
Název služby - účel dotace
Lidická 57/11, Litoměřice
2467540
Kontaktní centra
444
Kontaktní centrum Litoměřice
Podpora samostatného bydlení - Centrum
Komenského 224, Terezín
2987242
Podpora samostatného bydlení
94
sociálních služeb, Klobouk Diakonie

Výše dotace
190 000,00
110 000,00

46768041

Liškova 1543/43, Litoměřice

4731306

Azylové domy

91

Domov pro matky s dětmi

353 000,00

46768041

Teplická 1, Litoměřice

4894760

Sociální rehabilitace

96

Sociální rehabilitace

135 000,00

46768041

Rooseveltova 716/7, Litoměřice

7041080

Centra denních služeb

92

Centrum denních služeb

290 000,00

Diecézní charita Litoměřice

40229939

Kosmonautů 2022, Litoměřice

7429073

Odborné sociální poradenství

105

Farní charita Litoměřice

46769382

Dominikánské nám. 92/1, Litoměřice

5624320

Domovy se zvláštním režimem

5

Farní charita Litoměřice

46769382

Dominikánské nám. 92/1, Litoměřice

9518537

Domovy pro seniory

5

Charitní domov sv. Zdislava – domov pro seniory

60 000,00

Farní charita Litoměřice

46769382

Zahradnická 1534/4, Litoměřice

5488355

Týdenní stacionáře

5

Domov na Dómském Pahorku – týdenní stacionář

190 000,00

Farní charita Litoměřice

46769382

Marie Pomocné 48, Litoměřice

9011520

Terénní služby

5

Farní charita Litoměřice

46769382

Zahradnická 1534/4, Litoměřice

6566711

Domovy pro seniory

5

Farní charita Litoměřice
Farní charita Litoměřice

46769382
46769382

Dominikánské nám. 92/1, Litoměřice
Švermova 2099/16, Litoměřice

1269156
3403190

Denní stacionář
Pečovatelská služba

5
5

Farní charita Litoměřice

46769382

Marie Pomocné 48, Litoměřice

2241142

Azylové domy

5

Farní charita Litoměřice

46769382

Marie Pomocné 48, Litoměřice

5964684

Nízkoprahová denní centra

5

Farní charita Litoměřice

46769382

Marie Pomocné 48, Litoměřice

2548478

Noclehárny

5

Naděje

00570931

Želetická 9, Litoměřice

8870904

Terénní program

354

Středisko sociální prevence a humanitární pomoci
– terénní služby
Domov na Dómském Pahorku – domov pro
seniory
Charitní domov sv. Zdislava – denní stacionář
Pečovatelská služba
Středisko sociální prevence a humanitární pomoci
– azylový dům
Středisko sociální prevence a humanitární pomoci
– nízkoprahové denní centrum
Středisko sociální prevence a humanitární pomoci
– noclehárna
Dům Naděje Litoměřice - Litoměřice

Naděje

00570931

Želetická 11, Litoměřice

5510903

Noclehárna pro ženy

350

Dům Naděje Litoměřice, noclehárna pro ženy

15 000,00

342

Dům Naděje Litoměřice

520 000,00

348

Středisko Naděje Litoměřice - Osvobození

90 000,00

351

Středisko Naděje Litoměřice

140 000,00

352

Dům Naděje Litoměřice - Pražská

110 000,00

345
1

Dům Naděje Litoměřice - Pražská
Odborné sociální poradenství Litoměřice

200 000,00
45 000,00

1

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

60 000,00

1

Sociální rehabilitace Litoměřice

60 000,00

Naděje

00570931

Želetická 11, Litoměřice

2367190

Naděje

00570931

Osvobození 839/19, Litoměřice

1256783

Naděje

00570931

Masarykova 301/21, Litoměřice

9593299

Naděje

00570931

Pražská 992/14, Litoměřice

2503341

Naděje
Fokus Labe, z.ú.

00570931
44226586

Pražská 992/14, Litoměřice
Velká Krajská 47/7, Litoměřice

6087352
9425002

Fokus Labe, z.ú.

44226586

Velká Krajská 47/7, Litoměřice

4265731

Fokus Labe, z.ú.

44226586

Velká Krajská 47/7, Litoměřice

1657475

Azylový dům pro ženy a
rodiny s dětmi
Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež
Sociálně aktivizační
služby pro
rodiny s dětmi
Sociálně terapeutické
dílny
Chráněné bydlení
Odborné sociální poradenství
Sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se zdravotním
postižením
Sociální rehabilitace

Poradenské centrum Litoměřice, Poradna pro
osoby v zadluženosti
Charitní domov sv. Zdislava – domov se zvláštním
režimem

155 000,00
150 000,00

60 000,00
1 930 000,00
40 000,00
490 000,00
240 000,00
40 000,00
15 000,00
60 000,00

Lucie Brožková

75100967

Mírové nám. 9/1, Litoměřice

5222616

Tyflocentrum - průvodcovské služby

25453629

Hrnčířská 64/4, Ústí nad Labem

7124970

Tyflocentrum - SR

25453629

Hrnčířská 64/4, Ústí nad Labem

5180350

CPNRP

26999234

Teplická 3, Litoměřice

1501687

Spirála -intervenční centra
Spirála - krizová ppomoc
CELKEM

68954221
68954221

K Chatám 22, Ústí nad Labem
K Chatám 22, Ústí nad Labem

9031562
9381472

Odlehčovací služba
Průvodcovské a předčitatelské
služby
Sociální rehabilitace
Sociálně aktivizační
služby pro
rodiny s dětmi
Intervenční centra
Centrum krizové intervence

275

KDP Sluníčko

173

Průvodcovské a předčitatelské služby

5 000,00

173

Sociální rehabili
Centrum pro náhradní
rodinnou péči,
o.p.s.
Intervenční centra
Krizová pomoc

5 000,00

12
21
207

100 000,00

110 000,00
30 000,00
2 000,00
6 000 000,00

Název poskytovatele
Domov důchodců Bystřany
Fokus Labe, z.ú.

IČ
63787725
44226586

Příloha č. 2 - přehled subjektů, které neobdrží dotaci v rámci programu Podpora sociálních služeb na rok 2018
Adresa
Identifikátor
Druh sociální služby
Číslo pověření
Pražská 236, Bystřany
6986535
Domov pro seniory
119
Velká Krajská 47/7, Litoměřice
3267891
Terénní komunitní tým
1

Název služby - účel dotace
Domov pro seniory
Sociální rehabilitace

Výše dotace
0
0

SMLOUVA Č. SOC/x/2017 O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA
LITOMĚŘICE
(dále jen „Smlouva“)
k účelu dotace na „Podporu sociálních služeb“
a to na období 1.1.2018 – 31.12.2018
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, Litoměřice, 412 01
zastoupeno: místostarostou města Ing. Pavlem Grundem
bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. účtu: 19-1524471/0100
na straně jedné jako poskytovatel dotace nebo Město Litoměřice
a
Název organizace
IČO:
se sídlem:
zastoupena:
bankovní spojení:
č. účtu:
ze strany druhé jako příjemce dotace
společně též jako smluvní strany
uzavírají níže uvedeného dne tuto Smlouvu
Článek I.
Výše a způsob poskytnutí 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 Rady/Zastupitelstva města Litoměřice
č…/…/2018, ze dne ………2018, poskytuje ze svého rozpočtu na rok 2018 dotaci na
výdaje spojené se sociální službou „…………..“ ve výši …………,- Kč
(slovy: ………… korun českých).

Název soc. služby

druh soc. služby

identifikátor

částka v Kč

dále jen „sociální služba“.
2.

Dotace bude poskytnuta příjemci dotace jednorázově, převodem na jeho účet uvedený
v záhlaví Smlouvy. Dotace bude vyplacena do 30 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. února následujícího roku na
účet poskytovatele dotace.
Článek II.
Účel využití dotace

1.

2.
3.

4.

Předmětem této Smlouvy je zajištění poskytování sociální služby definované v čl. I.
Smlouvy, ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí ustanovení
zákona o sociálních službách.
Místem plnění a poskytování sociální služby podle této Smlouvy je území města
Litoměřice.
Dotace je poskytnuta účelově na poskytování sociální služby poskytovatele
„…………………..“, a lze ji použít pouze na úhradu mzdových nákladů, přičemž
z dotace lze hradit pouze osobní náklady pracovníků uvedených v § 115 zákona č.
108/2006 Sb. o sociálních službách (sociální pracovníci, pracovníci v sociálních
službách, zdravotničtí pracovníci, pedagogičtí pracovníci, manželští a rodinní poradci
a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby).
Město Litoměřice touto Smlouvou přistupuje k pověření Ústeckého kraje č. ……
k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě
sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016-2018, vydané poskytovateli
Ústeckým krajem dne …………s tím, že finanční podpora (dotace) poskytnutá na
základě této Smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené
poskytovateli v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o
fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek
veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného
hospodářského zájmu (2012/21/EU).
Článek III.
Práva a povinnosti smluvních stran a vyúčtování dotace
Příjemce dotace prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Použít dotaci za účelem realizace vybrané sociální služby, pro kterou byla dotace
poskytnuta a to do 31.12.2018.
Příjemce dotace je povinen použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou,
Programem a právními předpisy, zejména se zákonem č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem
č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Zajistit poskytování sociální služby v rozsahu a za podmínek stanovených toto
Smlouvou s odbornou péčí, řádně a včas. Příjemce dotace je povinen použít ke splnění
svých povinností z této smlouvy osob s náležitou kvalifikací dle zákona č. 108/2006
Sb. Příjemce dotace má povinnost být způsobilým a registrovaným poskytovatelem
sociální služby po celou dobu trvání této smlouvy.
Na žádost poskytovatele dotace bezodkladně písemně poskytnout požadované
doplňující informace související s poskytovanou sociální službou.
Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce
dotace.
Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.
Ke dni podpisu této Smlouvy doložit čestné prohlášení o bezdlužnosti a o tom, že
příjemce dotace není v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v
Strana 2 (celkem 7)

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.

budoucnu, je příjemce dotace povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit
poskytovateli dotace. Zahájení insolvenčního řízení je důvodem k odstoupení od
smlouvy ze strany poskytovatele dotace.
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.
Uvádět viditelně na všech písemnostech a při všech akcích souvisejících s realizací
sociální služby, že aktivita nebo služba byla podpořena Městem Litoměřice. Příjemce
se zavazuje informovat veřejnost o činnostech podporovaných Městem Litoměřice.
Předat poskytovateli dotace finanční vypořádání dotace a písemnou závěrečnou zprávu
o poskytnuté dotaci na předepsaném formuláři. Finanční vypořádání dotace a
závěrečnou zprávu je příjemce dotace povinen předložit v případě předčasného
ukončení poskytování služby do dvou měsíců po ukončení poskytování služby,
v případě řádného ukončení nejpozději do 15. února roku následujícího po roce, na
který byla dotace přiznána. Nedodržení termínu pro předložení finančního vypořádání
dotace a závěrečné zprávy poskytovateli je důvodem pro nepřidělení dotace
z programu na další rok.
Ke dni podpisu Smlouvy splňuje všechny podmínky stanovené platnými právními
předpisy ČR pro to, aby mohl řádně poskytovat sociální službu podle této Smlouvy,
zejména že disponuje dostatečným technickým a personálním vybavením pro
poskytování sociální služby a je držitelem příslušné registrace poskytovatele
sociálních služeb.
Na originálech dokladů proplácených z dotace Města Litoměřice bude uvedeno:
„Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“.
Obdrží-li v průběhu příslušného kalendářního roku příjemce dotace duplicitně finanční
prostředky na tutéž sociální službu financovanou Městem Litoměřice (např. od MPSV
ČR, fondů EU apod.), oznámí neprodleně tuto skutečnost poskytovateli dotace a
dotaci vrátí do 14 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost podmiňující vrácení dotace.
Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a
dalších údajů uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace.
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. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 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 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
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2.

3.

4.

podmínky k provedení kontroly a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným
k provádění kontroly a přijaté závěry kontroly respektovat.
Příjemce dotace bere na vědomí, že monitoring realizace vybrané sociální služby
provádí Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Litoměřice; příjemce dotace se
zavazuje poskytovat pracovníkům tohoto odboru veškerou součinnost včetně
předkládání listin, podávání vysvětlení a umožnění kontroly průběhu samotné aktivity,
na kterou byla dotace poskytnuta.
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.
Příjemce dotace 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.
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.
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,
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d) příjemce dotace změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem dotace
e)

f)
g)

h)

4.

5.
6.

7.

pro danou oblast podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla dotace poskytnuta,
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,
příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace a nepředloží závěrečnou zprávu
v termínech stanovených touto Smlouvou,
příjemce dotace neinformuje veřejnost o aktivitách konaných v rámci sociální služby,
neaktualizuje údaje o poskytované službě v elektronickém katalogu sociálních služeb
poskytovatele
z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci).
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.
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.
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.
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.
Článek VI.
Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace

1.
2.

3.
4.
5.

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.
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.
Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých
prostředků ve stanoveném termínu.
Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za
porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.
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.

7.

8.

9.

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.
Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení
povinnosti stanovené v Článku III. odst. 8 a v Článku IV. odst. 4 této Smlouvy. Za
porušení těchto povinností 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.
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.
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.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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.
Případné spory z právních poměrů při poskytnutí této dotace rozhoduje podle
správního řádu v přenesené působnosti Krajský úřad Ústeckého kraje.
Práva a povinnosti vzniklé z této Smlouvy a na jejím základě není příjemce dotace
oprávněn postoupit na třetí osobu.
Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení
obdrží poskytovatel dotace a příjemce dotace.
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.
Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou
smluvních stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Rady nebo
Zastupitelstva města Litoměřice.
Veškerou komunikaci mezi smluvními stranami zajišťuje Odbor sociálních věcí a
zdravotnictví, úsek komunitního plánování Městského úřadu Litoměřice.
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.
Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
zveřejněním této Smlouvy v ISRS.

Strana 6 (celkem 7)

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.
V Litoměřicích dne:

Za poskytovatele:
…………………………
Ing. Pavel Grund
místostarosta

Za příjemce:
…………………………
xxx
ředitel
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M Ě S T O

L I T O M Ě Ř I C E

N Á V R H

D O

ZM

pro jednání ZM dne: 26.4.2018
předkládá: místostarosta Ing. Pavel Grund

Návrh: Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Litoměřice na podporu činnost
„Fondu ohrožených dětí – zařízení FOD Klokánek Litoměřice“

Odůvodnění:
Fond ohrožených dětí požádal o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Litoměřice na výdaje
spojené s činností této organizace, konkrétně „Fond ohrožených dětí – zařízení FOD Klokánek
Litoměřice“. Činnost zařízení vhodným způsobem doplňuje sociální služby poskytované občanům města
Litoměřice a je v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb města Litoměřice 2018 – 2020.
Poskytnutá dotace ve výši 200 000 Kč je vázána na mzdové a provozní náklady v roce 2018. RM na svém
jednání dne 5.4.2018 doporučila ZM schválit poskytnutí individuální dotace a uzavření smlouvy o
poskytnutí této dotace z rozpočtu Města Litoměřice.
Smlouva byla konzultována s Kanceláří starosty a tajemníka. Smlouva o poskytnutí dotace je přílohou
návrhu.
Dopad do rozpočtu města:
Viz. ÚZ 06042 Fond ohrožených dětí Klokánek, v rámci schváleného rozpočtu 200 000 Kč.
Návrh na usnesení:
ZM s c h v a l u j e poskytnutí individuální dotace Fondu ohrožených dětí, se sídlem Na Poříčí 1038/6,
110 00 Praha 1, IČO: 00 499 277, ve výši 200 000 Kč, určené na činnost zařízení FOD Klokánek
Litoměřice. ZM zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace z rozpočtu města
Litoměřice k uvedenému účelu na období 1.1.2018 – 31.12.2018 (smlouva viz. příloha originálu zápisu).

Podpis navrhovatele:

Přijaté usnesení ZM č.:

SMLOUVA č. SOC/x/2018 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, Litoměřice, 412 01
zastoupeno: místostarostou města Ing. Pavlem Grundem
bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. účtu: 19-1524471/0100
na straně jedné jako poskytovatel dotace nebo Město Litoměřice
a
Fond ohrožených dětí Klokánek, o.s.,
IČO: 00499277
se sídlem: Na Poříčí 1038/6, Praha 1, 110 00
zastoupena: předsedou fondu Janem Vaňkem, DiS.
bankovní spojení: ČSOB
č. účtu: 209808297/0300
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.

2.
3.

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.
153/8/2017 ze dne 7.12.2017, poskytuje ze svého rozpočtu na rok 2018 individuální
dotaci ve výši 200 000 Kč (slovy: dvěstě tisíc korun českých).
Dotace bude poskytnuta příjemci dotace jednorázově, převodem na jeho účet uvedený
v záhlaví Smlouvy. Dotace bude vyplacena do 30 dnů od podpisu Smlouvy.
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.
2.

Předmětem této Smlouvy je poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města
Litoměřice.
Dotace je poskytnuta účelově na úhradu nákladů přímo spojených se zajištěním
zařízení FOD Klokánek, pracoviště Litoměřice, Alšova 8, 41201 Litoměřice.
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 řádného zajištění provozních a mzdových nákladů spojené
s FOD Klokánek, Litoměřice.
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. Na žádost poskytovatele dotace bezodkladně písemně poskytnout požadované
doplňující informace související s poskytnutím dotace na pracoviště FOD Klokánek,
Litoměřice.
4. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce
dotace.
5. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.
6. Ke dni podpisu této Smlouvy doložit čestné prohlášení o bezdlužnosti a o tom, že
příjemce dotace 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.
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 viditelně na všech písemnostech a při všech akcích souvisejících s realizací
sociální služby, že aktivita nebo služba byla podpořena Městem Litoměřice. Příjemce
se zavazuje informovat veřejnost o činnostech podporovaných Městem Litoměřice.
9. Předat poskytovateli dotace finanční vypořádání dotace a písemnou závěrečnou zprávu
po poskytnuté dotaci na předepsaném formuláři. Finanční vypořádání dotace a
závěrečnou zprávu je příjemce dotace povinen předložit v případě předčasného
ukončení poskytování služby do dvou měsíců po ukončení poskytování služby,
v případě řádného ukončení nejpozději do 15. února roku následujícího po roce, na
který byla dotace přiznána. Nedodržení termínu pro předložení finančního vypořádání
dotace a závěrečné zprávy poskytovateli je důvodem pro nepřidělení dotace
z programu na další rok.
10. Na originálech dokladů proplácených z dotace Města Litoměřice bude uvedeno:
„Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“.
11. Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a
dalších údajů uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace.
12. 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
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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. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 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 zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Článek IV.
Kontrola čerpání dotace
1.

2.

3.

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.
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 součinnost včetně předkládání listin, podávání
vysvětlení a umožnění kontroly průběhu samotné aktivity, na kterou byla dotace
poskytnuta.
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.
2.
•

•

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do úplného vypořádání všech peněžitých
nároků z této Smlouvy plynoucích.
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
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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
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.
2.

3.
4.

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.
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.
Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých
prostředků ve stanoveném termínu.
Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za
porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.
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5.

6.

7.

8.

9.

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.
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.
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.
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.
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.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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.
Případné spory z právních poměrů při poskytnutí této dotace rozhoduje podle
správního řádu v přenesené působnosti Krajský úřad Ústeckého kraje.
Práva a povinnosti vzniklé z této Smlouvy a na jejím základě není příjemce dotace
oprávněn postoupit na třetí osobu.
Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení
obdrží poskytovatel dotace a příjemce dotace.
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.
Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou
smluvních stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Rady nebo
Zastupitelstva města Litoměřice.
Veškerou komunikaci mezi smluvními stranami zajišťuje Odbor sociálních věcí a
zdravotnictví, úsek komunitního plánování Městského úřadu Litoměřice.
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.
Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
zveřejněním této Smlouvy v ISRS.
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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.
V Litoměřicích dne:

Za poskytovatele:
…………………………
Ing. Pavel Grund
místostarosta

Za příjemce:
…………………………
Jan Vaněk, DiS.
ředitel
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Městský

úřad

v

Litoměřicích

N Á V R H D O ZM
pro jednání ZM, dne: 26.4. 2018
předkládá: Mgr. Václav Červín, místostarosta
zpracoval: OÚR
Návrh předložit před jednáním ZM, nejpozději do čtvrtka (7 dní před jednáním) do 12.00 hod.
sekretariátu města.. Po zařazení do programu předkládá navrhovatel osobně s řádným odůvodněním.
Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření
tohoto odboru. Předkládající odbor předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x
navrhovateli.
Návrh:
Zrušení předkupního práva na pozemky parc. č. 2355/155, 2355/156 a 2355/157 v k.ú. Litoměřice dle
GP
Odůvodnění:
Pro pozemek parc. č. 2355/5 v k.ú. Litoměřice, který zahrnuje oddělované pozemky parc. č.
2355/155, 2355/156 a 2355/157 v k.ú. Litoměřice (dle GP 4583-24/2018) bylo dle § 101 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
zřízeno vydáním současně platného Územního plánu Litoměřice, respektive jeho změn, předkupní
právo pro Město Litoměřice. To bylo u zmíněného pozemku zřízeno z důvodu vymezení veřejně
prospěšné stavby dopravní infrastruktury “D4 - Místní propojovací komunikace v prostoru Miřejovická
Stráň“.
Nově oddělované pozemky parc. č. 2355/155, 2355/156 a 2355/157 v k.ú. Litoměřice jsou v severní
části pozemku 2355/5 v k.ú. Litoměřice a nejsou záměrem veřejně prospěšné stavby, která se dotýká
jižní části pozemku parc. č. 2355/5 v k.ú. Litoměřice dotčeny.
Dopad do rozpočtu města:
Nemá dopad do rozpočtu města.
Návrh na usnesení:
ZM schvaluje zrušení předkupního práva na pozemky parc. č. 2355/155, 2355/156 a 2355/157 v k.ú.
Litoměřice dle GP

Podpis navrhovatele: __________________

Přijaté usnesení ZM č.: ___________________

Městský

úřad

v

Litoměřicích

N Á V R H D O ZM
pro jednání ZM, dne: 26.4. 2018
předkládá: Mgr. Václav Červín, místostarosta
zpracoval: OÚR
Návrh předložit před jednáním ZM, nejpozději do čtvrtka (7 dní před jednáním) do 12.00 hod.
sekretariátu města.. Po zařazení do programu předkládá navrhovatel osobně s řádným odůvodněním.
Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření
tohoto odboru. Předkládající odbor předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x
navrhovateli.
Návrh:
Zrušení předkupního práva na pozemky parc. č. 2356/1, 2354/13 a 2354/54 v k.ú. Litoměřice
Odůvodnění:
Pro pozemky parc. č. 2356/1, 2354/13 a 2354/54 v k.ú. Litoměřice bylo dle § 101 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů zřízeno
vydáním současně platného Územního plánu Litoměřice, respektive jeho změn, předkupní právo pro
Město Litoměřice. To bylo u zmíněných pozemků zřízeno z důvodu vymezení veřejně prospěšné
stavby dopravní infrastruktury “D4 - Místní propojovací komunikace v prostoru Miřejovická Stráň“.
Předkupní právo vzhledem k tomu, že není vymezeno i na část pozemku parc. č. 2358 v k.ú.
Litoměřice při komunikaci je v tomto ohledu bezpředmětné.
Dopad do rozpočtu města:
Nemá dopad do rozpočtu města.
Návrh na usnesení:
ZM schvaluje zrušení předkupního práva na pozemky parc. č. 2356/1, 2354/13 a 2354/54 v k.ú.
Litoměřice.

Podpis navrhovatele: __________________

Přijaté usnesení ZM č.: ___________________

Město

Litoměře

N Á V R H D O ZM

pro jednání ZM, dne: 26. 04. 2018
předkládá: Mgr. Karel Krejza, místostarosta
zpracoval: Ing. Jaroslav Klusák Ph.D., ÚSPUR

Návrh:
Revokace usnesení č. 172/8/2017 ze dne 7.12.2017, schválení uzavření zakladatelské smlouvy
a stanov Sdružení energetických manažerů měst a obcí a schválení zástupců do orgánů svazku za
město Litoměřice
Odůvodnění:
Město Litoměřice se zavázalo společně s městy Chrudim, Kopřivnice a MČ Brno Nový Lískovec k
založení Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO), tj. dobrovolným svazku obcí podle
§ 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o obcích“). K oficiálnímu založení a nabytí právní subjektivity je nezbytné uzavřít
zakladatelskou smlouvu a schválit stanovy.
Tato zakladatelská smlouva i stanovy již byly schváleny, nicméně město Chrudim a Kopřivnice se
rozhodly nebýt zakladatelskými členy a zakladatelskými členy jsou tedy města Hradec Králové a Brno,
z toho důvodu došlo ke změně stanov a zakladatelské smlouvy oproti původní verzi ve vymezení
zakládajících členů.
Sdružení energetických manažerů měst a obcí má pro město Litoměřice přínos především v tom, že
se jedná o jedinečnou organizaci, kdy podobné sdružení měst a obcí, které by se zabývalo komunální
udržitelnou energetikou v podmínkách ČR neexistuje. Dané téma je čím dál více preferováno dalšími
městy a obcemi v ČR i zahraničí a je tak významný potenciál pro tvorbu společných projektů, které se
projeví v reálných dopadech do snížení provozních nákladů a energetické náročnosti města
Litoměřice. Zároveň je v rámci SEMMO možné se členy sdílet zkušenosti a příklady dobré praxe
zaměřené na komunální energetiku a koncept smart cities.
Dopad do rozpočtu města:
Potenciální finanční dopady (roční poplatky) jsou součástí UZ 9807.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města
a) revokuje své usnesení č. 172/8/2017 ze dne 7.12.2017
b) schvaluje uzavření zakladatelské smlouvy a stanov Sdružení energetických manažerů měst
a obcí (nové znění smlouvy a stanov viz příloha orig. zápisu)
c) schvaluje zástupce orgánů SEMMO za město Litoměřice
• člena valné hromady - starostu Mgr. Ladislava Chlupáče
• člena rady - Ing. Jaroslava Klusáka, Ph.D.
• člena kontrolní komise – Ing. Pavla Gryndlera

Podpis navrhovatele:

Přijaté usnesení ZM č.:

Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí
Sdružení energetických manažerů měst a obcí
(zakladatelská smlouva)
uzavřená níže uvedenými obcemi na základě § 46 a § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“)

Článek I.
Účastníci smlouvy - Zakladatelé
Město Litoměřice
IČO: 00263958
se sídlem Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, PSČ 412 01
zastoupené Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou
Statutární město Brno
IČO: 44992785
se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno, PSČ 602 00
zastoupené Ing. Petrem Vokřálem, primátorem
Statutární město Hradec Králové
IČO: 00268810
se sídlem Československé armády 408, Hradec Králové, PSČ 502 00
zastoupené MUDr. Zdeňkem Finkem, primátorem

Článek II.
Předmět smlouvy
Účastníci smlouvy se dohodli na založení dobrovolného svazku obcí s názvem Sdružení energetických
manažerů měst a obcí podle § 49 a násl. zákona o obcích v souladu s usneseními jejich obecních
zastupitelstev (dále také jen „svazek“).

Článek III.
Předmět činnosti
1. Předmětem činnosti svazku je zejména vytvoření účinné platformy, kde si obce a odborní
partneři budou předávat informace o způsobech řešení nejrůznějších problémů v oblasti
energetiky a dopravy, vzdělávat se na seminářích a konferencích jak v oblasti technologií, tak v
oblasti dotační politiky, a získávat cenné kontakty. Cílem činnosti svazku jsou moderní města a
obce s nižší spotřebou energie a tedy i s nižšími výdaji.

Článek IV.
Název a sídlo dobrovolného svazku obcí
1. Název dobrovolného svazku obcí: Sdružení energetických manažerů měst a obcí

2. Sídlo dobrovolného svazku obcí: Litoměřice

Článek V.
Doba trvání dobrovolného svazku obcí
Dobrovolný svazek obcí se zakládá na dobu neurčitou.

Článek VI.
Orgány dobrovolného svazku obcí
Orgány dobrovolného svazku obcí jsou:
a) valná hromada
b) rada
c) předseda rady
d) kontrolní komise

Článek VII.
Doložka platnosti
Doložka platnosti právního jednání obce dle § 41 zákona o obcích: o založení dobrovolného svazku
obcí, uzavření této smlouvy a schválení stanov, které jsou její přílohou, dle § 84 odst. 2 písm. e)
zákona o obcích rozhodlo:
a) zastupitelstvo města Litoměřice na zasedání dne ……………. usnesením č. ……………………..
b) zastupitelstvo města Brna na zasedání dne ……………. usnesením č. ……………………..
c) zastupitelstvo města Hradce Králové na zasedání dne ……………. usnesením č. ……………………..

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Zakladatelé schvalují jako osobu oprávněnou zastupovat svazek až do nabytí právní osobnosti
zápisem do rejstříku svazků obcí vedeného u Krajského úřadu Ústeckého kraje (dále jen „rejstřík
svazků obcí“) pana Jaroslava Klusáka, nar. 16. 8. 1975, trvale bytem Ambrožova 1590/14, 130 00
Praha 3, kterého tímto zmocňují k podání návrhu na zápis dobrovolného svazku obcí do rejstříku
svazků obcí.
2. Zakladatelé dále pověřují pana Jaroslava Klusáka, nar. 16. 8. 1975, trvale bytem Ambrožova
1590/14, 130 00 Praha 3 svoláním ustavujícího zasedání valné hromady, a to v termínu do 30 dní
od podpisu této smlouvy oprávněnými osobami. Nebude-li v uvedené lhůtě zasedání valné
hromady svoláno, může jej svolat na náklady svazku kterýkoli zakládající člen svazku.
3. Zakladatelé se dohodli, že na ustavujícím zasedání valné hromady bude zvolen předseda rady,
místopředseda rady, členové rady a členové kontrolní komise. Z tohoto zasedání bude pořízen
zápis, který bude následně ověřený zákonným způsobem a bude spolu s touto smlouvou
nedílnou součástí návrhu na zápis do rejstříku svazků obcí.
4. Další otázky činnosti a fungování dobrovolného svazku obcí jsou upraveny ve stanovách
dobrovolného svazku obcí, které jsou přílohou této smlouvy.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupci všech účastníků smlouvy.
6. Účastníci této smlouvy prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto právnímu
jednání oprávněny.

7. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými
zástupci účastníků smlouvy, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení, jedno
vyhotovení bude přiloženo k návrhu na zápis do rejstříku svazku obcí a jedno vyhotovení bude
uloženo v sídle svazku.
8. Účastníci smlouvy prohlašují, že tato smlouva je souhlasným, svobodným a vážným projevem
jejich skutečné vůle, že smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a že
s obsahem této smlouvy bez výhrad souhlasí. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Litoměřicích dne ……………….

………………………………………......
Mgr. Ladislav Chlupáč

V Brně dne ……………….

………………………………………......
Ing. Petr Vokřál

V Hradci Králové dne ………………………..

…………………………………………
MUDr. Zdeněk Fink

Stanovy dobrovolného svazku obcí
Sdružení energetických manažerů měst a obcí
Článek I.
Název a sídlo dobrovolného svazku obcí
1. Název dobrovolného svazku obcí: Sdružení energetických manažerů měst a obcí
2. Sídlo dobrovolného svazku obcí: Litoměřice

Článek II.
Základní ustanovení
1. Sdružení energetických manažerů měst a obcí (dále jen „svazek“) je dobrovolným svazkem obcí
podle § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o obcích“).
2. Svazek je právnickou osobou.
3. Svazek nabývá právní osobnosti zápisem do rejstříku svazků obcí vedeného Krajským úřadem
Ústeckého kraje.
4. Existencí a činností svazku není dotčena působnost, pravomoci a odpovědnost jednotlivých
členských obcí a jejich orgánů.

Článek III.
Členové svazku
1. Členy svazku jsou při jeho založení tyto obce:
a) Město Litoměřice, IČO: 00263958, se sídlem Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, PSČ 412 01,
b) Statutární město Brno, IČO: 44992785, se sídlem Dominikánské nám. 196/1, Brno,
PSČ 602 00,
c) Statutární město Hradec Králové, IČO: 00268810, se sídlem Československé armády 408,
Hradec Králové, PSČ 502 00
2. Přistoupí-li do svazku nový člen, není třeba v tomto případě měnit či doplňovat stanovy. Rada
svazku zajistí vklad memoranda o přistoupení nového člena svazku do sbírky listin u rejstříku
svazků obcí.

Článek IV.
Předmět činnosti svazku
Předmětem činnosti svazku je zejména vytvoření účinné platformy, kde si obce a odborní partneři
budou předávat informace o způsobech řešení nejrůznějších problémů v oblasti energetiky a
dopravy, vzdělávat se na seminářích a konferencích jak v oblasti technologií, tak v oblasti dotační
politiky, a získávat cenné kontakty. Cílem činnosti svazku jsou moderní města a obce s nižší
spotřebou energie a tedy i s nižšími výdaji.

Článek V.
Vznik a zánik členství
1. Členem svazku se může stát každá obec v České republice.
2. Členství zakládajících členů vzniká účinností smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí.
3. Po vzniku svazku se členem svazku obec stává na základě písemné přihlášky (memoranda o
přistoupení) schválením jejího přijetí za člena valnou hromadou na jejím nejbližším zasedání po
splnění podmínek pro vznik členství a uhrazením členského příspěvku.
4. Podmínkou pro vznik členství ve svazku je
a) písemné prohlášení uchazeče o členství (memorandum o přistoupení), že bezvýhradně
souhlasí s obsahem stanov svazku.
5. Členstvím ve svazku není nikterak omezeno právo členů vstupovat do jiných subjektů sdružujících
právnické osoby.
6. Členství ve svazku zaniká na základě písemné výpovědi člena doručené předsedovi rady svazku.
Výpovědní doba je šest měsíců a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po
doručení výpovědi. Povinnost vypořádat všechny závazky mezi svazkem a vystoupivším členem
tím není dotčena.
7. Členství ve svazku zaniká též vyloučením člena. O vyloučení člena svazku rozhoduje valná
hromada usnesením na návrh rady nebo kteréhokoli člena svazku. Vyloučit člena svazku je možné
pouze v těchto případech:
a) člen se po dobu delší než jeden rok neúčastní činnosti svazku,
b) člen je déle než tři měsíce v prodlení s úhradou členského příspěvku, přičemž byl k jeho
úhradě svazkem vyzván,
c) člen závažným způsobem nebo opakovaně poškodí dobré jméno a pověst svazku či jedná
v rozporu s oprávněnými zájmy svazku.
8. V případě vyloučení člena ze svazku zaniká jeho členství dnem, který je uveden v usnesení o
vyloučení. Povinnost vypořádat všechny závazky mezi svazkem a vyloučeným členem tím není
dotčena.
9. Člen svazku, který ukončil členství nebo byl ze svazku vyloučen, má právo na vypořádání svého
majetkového podílu. Zaplacený členský příspěvek nebo jeho část se nevrací a není předmětem
vypořádání.

Článek VI.
Práva a povinnosti členů
1. Člen svazku má právo:
a) účastnit se činnosti svazku,
b) prostřednictvím svého zástupce se účastnit a hlasovat na valné hromadě,
c) právo volit a navrhovat kandidáty do orgánů svazku,
d) být pravidelně informován o dění ve svazku,
e) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům svazku a obdržet odpověď na své
podání,
f) požadovat vysvětlení a informace od členů rady svazku,
g) nahlížet do zápisů z jednání orgánů svazku,
h) kontrolovat hospodaření svazku a nahlížet do účetních dokladů a dokumentů k hospodaření
svazku,
i) využívat majetek svazku pro účely naplnění jeho předmětu činnosti.
2. Člen svazku má povinnost:
a) účastnit se aktivně činnosti svazku,

b) platit členské příspěvky,
c) plnit své povinnosti v souvislosti s realizací a financováním projektů realizovaných svazkem,
ke kterým se člen svazku předem smluvně zavázal,
d) chránit a zachovávat dobré jméno svazku,
e) dodržovat stanovy, další vnitřní předpisy a rozhodnutí svazku a jeho orgánů.

Článek VII.
Orgány svazku
1. Orgány svazku jsou:
a) valná hromada
b) rada
c) předseda rady
d) kontrolní komise
2. Valná hromada, rada a kontrolní komise jsou kolektivní orgány.
3. Statutárním orgánem svazku je předseda rady.
4. Jednotlivé orgány mohou k plnění svých úkolů vytvářet odborné pracovní skupiny.
5. Členství v radě a kontrolní komisi je navzájem neslučitelné.
6. Členství v orgánech svazku zaniká:
a) uplynutím funkčního období,
b) úmrtím,
c) odstoupením z funkce; členství v orgánu zaniká okamžikem dojití oznámení o odstoupení
orgánu, jehož byla odstupující osoba členem, nebyl-li v odstoupení uveden den pozdější,
d) odvoláním.

Článek VIII.
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem svazku.
2. Valnou hromadu tvoří členové svazku zastoupeni delegáty jednotlivých členských obcí, kteří své
oprávnění prokáží usnesením zastupitelstva/rady obce o jejich delegování, nebo plnou mocí.
3. Valnou hromadu svolává k zasedání rada nejméně jedenkrát do roka.
4. Rada svolává zasedání valné hromady z podnětu alespoň třetiny členů svazku nebo kontrolní
komise. Nesvolá-li rada svazku zasedání valné hromady do třiceti dnů od doručení podnětu, může
ten, kdo podnět podal, svolat zasedání valné hromady na náklady svazku sám.
5. Klesne-li počet členů rady nebo kontrolní komise pod polovinu, svolá předseda rady nebo jiný
člen svazku neprodleně zasedání valné hromady.
6. Zasedání valné hromady se svolá zpravidla třicet dnů předem odesláním e-mailové pozvánky
členům svazku.
7. Každý člen svazku má jeden hlas. Valná hromada je schopna se usnášet za účasti většiny členů
svazku. Usnesení přijímá většinou hlasů všech členů svazku s výjimkou rozhodování dle odst. 12
písm. a), g) a h) tohoto článku, kdy je k rozhodnutí potřeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů
všech členů svazku.
8. Zasedání řídí předseda rady nebo jím pověřená osoba. Předsedající zajistí volbu zapisovatele,
skrutátorů a ověřovatelů zápisu.
9. Hlasování na zasedání probíhá veřejně, nerozhodne-li valná hromada jinak.
10. Předseda rady zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jeho ukončení. Není-li to
možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila valná hromada. Ze
zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo jej zahájil, kdo mu předsedal,
jaké případné další činovníky (zapisovatele, skrutátory, ověřovatele zápisu) valná hromada

zvolila, průběh a výsledek hlasování, jaká usnesení byla přijata a kdy byl zápis vyhotoven. Každý
člen svazku může nahlížet do zápisů ze zasedání prostřednictvím delegáta. Zápis ze zasedání
bude bez zbytečného odkladu po jeho vyhotovení zaslán v elektronické podobě všem členům
svazku.
11. Není-li valná hromada na svém zasedání schopna se usnášet, může rada nebo ten, kdo původní
zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě pěti dnů od předchozího zasedání valné
hromady náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání valné
hromady. Náhradní zasedání valné hromady se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na
který bylo zasedání valné hromady předtím svoláno.
12. Do působnosti valné hromady patří zejména:
a) schvalování změn stanov svazku,
b) schvalování výroční zprávy o činnosti svazku,
c) volba a odvolání předsedy, místopředsedy a dalších členů rady a členů kontrolní komise
d) schvalování rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu a závěrečného účtu svazku se
zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku za uplynulý kalendářní rok,
e) schvalování účetní závěrky svazku sestavené k rozvahovému dni podle zákona o účetnictví,
f) projednání zprávy o kontrole hospodaření zpracované kontrolní komisí a její předložení
zastupitelům členských obcí,
g) schvalování výše majetkového nebo likvidačního podílu,
h) schvalování vkladu majetku člena svazku do hospodaření svazku a rozhodování o nakládání
s tímto majetkem,
i) rozhodování o rozdělení zisku a úhradě ztráty,
j) schvalování výše členských příspěvků, kdy výše příspěvku na 1 občana obce bude nepřímo
úměrná celkovému počtu občanů žijících v obci, stanovení termínu splatnosti
k) vydávání předchozího souhlasu k právnímu jednání, kterým svazek nabývá, zcizuje nebo
zatěžuje nemovitou věc,
l) rozhodování o přijetí nového člena svazku,
m) rozhodování o vyloučení člena svazku za podmínek uvedených v čl. V odst. 7 těchto stanov,
n) rozhodování o odvolání proti rozhodnutí rady svazku a vyřizování stížností a námitek proti
činnosti orgánů svazku,
o) rozhodování o splynutí, sloučení, rozdělení nebo zrušení svazku,
p) rozhodování o členství svazku v jiné právnické osobě,
q) schvaluje přijímání zápůjček a úvěrů, k jejichž schválení není kompetentní rada dle čl. IX, odst.
12 písm. n),
r) stanovuje pravidla pro provádění rozpočtových opatření Radou.
13. Valná hromada si může vyhradit další pravomoci neuvedené v předchozím odstavci.

Článek IX.
Rada
1.
2.
3.
4.

Rada je vrcholným výkonným orgánem svazku.
Radu tvoří nejméně 3 členové volení valnou hromadou na dobu čtyř let.
Předsedu, místopředsedu a členy rady volí a odvolává valná hromada.
Je-li předseda nebo místopředseda rady odvolán z funkce nebo se této funkce vzdal, přestává být
i členem rady.
5. Jménem svazku jedná předseda rady.
6. Rada se schází ke svému jednání dle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Předseda rady svolá
zasedání rady z podnětu alespoň třetiny členů svazku, dvou členů rady nebo kontrolní komise.
Nesvolá-li předseda rady zasedání rady do deseti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo
podnět podal, svolat zasedání rady na náklady svazku sám.
7. Zasedání rady jsou oprávněni se účastnit členové kontrolní komise s hlasem poradním.

8. Zasedání rady svazku se svolá zpravidla nejméně sedm dní předem odesláním e-mailové
pozvánky členům rady.
9. Rada je schopna se usnášet za účasti většiny členů rady. Usnesení přijímá většinou hlasů členů
přítomných v době usnášení. Každý člen rady má při hlasování jeden hlas.
10. Zasedání řídí předseda rady nebo jím pověřená osoba.
11. Článek VIII. odst. 11 stanov se použije přiměřeně.
12. Rada rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou stanovami, vnitřními předpisy, nebo
rozhodnutím valné hromady svěřeny do působnosti jiného orgánu svazku, zejména:
a) organizuje a řídí činnost svazku,
b) schvaluje podání žádostí o dotace a rozhoduje o jejich přijetí, nestanoví-li poskytovatel, že
tyto úkony má provádět jiný orgán svazku,
c) realizuje rozhodnutí valné hromady,
d) schvaluje a vydává vnitřní předpisy, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti
valné hromady,
e) sestavuje roční plán činnosti,
f) provádí rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném valnou hromadou,
g) vede hospodaření s majetkem svazku a účetnictví,
h) rozhoduje o výkonu vedlejší hospodářské činnosti svazku,
i) koordinuje realizaci projektů,
j) stanoví pravidla pro hospodaření a činnosti svazku,
k) zpracovává výroční zprávu o hospodaření a činnosti svazku,
l) jmenuje a odvolává likvidátora svazku,
m) připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,
n) schvaluje přijímání zápůjček a úvěrů v maximální jednotlivé výši 100 000,00 Kč a zároveň
v maximální souhrnné výši 500 000,00 Kč za kalendářní rok.

Článek X.
Předseda rady
1.
2.
3.
4.

Předseda rady je statutárním orgánem svazku.
Předseda rady je volen valnou hromadou na dobu čtyř let.
Předseda rady je oprávněn zastupovat svazek ve všech záležitostech.
V nepřítomnosti předsedy rady vykonává vše, co přísluší předsedovi rady, místopředseda rady
zvolený obdobně jako předseda rady. Pro platnost právního jednání není rozhodující, zda jednal
předseda či v jeho nepřítomnosti místopředseda.
5. Není-li k datu uplynutí funkčního období předsedy rady zvolen předseda nový, vykonává funkci
předsedy rady až do zvolení nového předseda stávající.
6. Předseda rady:
a) řídí zasedání valné hromady,
b) svolává a řídí zasedání rady,
c) zajišťuje vyhotovení zápisu ze zasedání valné hromady a rady,
d) plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům svazku,
e) podepisuje veškeré písemnosti vyhotovené svazkem,
f) vykonává další činnosti, kterými jej pověří valná hromada nebo rada, anebo vyplývající pro
něj z vnitřních předpisů svazku.

Článek XI.
Kontrolní komise
1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem svazku, který dohlíží, jsou-li záležitosti svazku řádně
vedeny a vykonává-li svazek činnost v souladu se stanovami a dalšími vnitřními předpisy, a
právními předpisy.
2. Kontrolní komisi tvoří nejméně 3 členové volení valnou hromadou na dobu čtyř let.
3. Předsedu a místopředsedu kontrolní komise volí a odvolává kontrolní komise z řad svých členů.
4. Kontrolní komise se schází ke svému jednání dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Zasedání
kontrolní komise svolává předseda kontrolní komise. Zasedání řídí předseda kontrolní komise
nebo jim pověřená osoba.
5. Kontrolní komise je schopna se usnášet za účasti většiny členů kontrolní komise. Usnesení přijímá
většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen kontrolní komise má při hlasování
jeden hlas.
6. Kontrolní komise provádí kontrolu hospodaření svazku za uplynulý rok a zpracovává zprávu o
výsledku kontroly.
7. O své činnosti podává kontrolní komise zprávu valné hromadě.
8. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů svazku a
požadovat od členů dalších orgánů svazku nebo od jeho zaměstnanců součinnosti vysvětlení
k jednotlivým záležitostem.

Článek XII.
Majetkové poměry
1. Majetek svazku může být použit výhradně k realizaci předmětu činnosti svazku, který je vymezen
těmito stanovami.
2. Zdroje příjmů jsou:
a) členské příspěvky členů svazku,
b) dobrovolné příspěvky členů svazku,
c) majetek vložený členy svazku dle rozhodnutí svazku,
d) majetek získaný vlastní činností svazku,
e) dotace a návratné finanční výpomoci,
f) dary fyzických a právnických osob,
g) příjmy z finančního majetku vloženého členskými obcemi do svazku,
h) zápůjčky a úvěry,
i) úroky z finančních prostředků svazku.
3. Finanční hospodaření svazku se řídí těmito stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy
svazku, a dále příslušnými právními předpisy.
4. Členové svazku mohou na základě rozhodnutí valné hromady vkládat do svazku svůj majetek.
Majetek, který vloží do hospodaření svazku některý z jeho členů, zůstává ve vlastnictví tohoto
člena. Svazek může takto vložený majetek užívat pouze k realizaci předmětu činnosti svazku a
nesmí s tímto majetkem nakládat způsobem vyhrazeným zastupitelstvu obce dle § 85 zákona o
obcích nebo radě obce dle § 102 odst. 2 zákona o obcích.
5. Majetek pořízený v rámci projektů realizovaných svazkem se stává vlastnictvím svazku.
6. Ke zcizení, zatížení nebo nabytí nemovitého majetku ve vlastnictví svazku je třeba předchozího
souhlasu valné hromady.

Článek XIII.
Hospodaření svazku
1. Svazek je účetní jednotkou a vede účetnictví dle příslušného právního předpisu. Za vedení
účetnictví svazku odpovídá rada svazku. Rada svazku je oprávněna pověřit vedením účetnictví
odborně způsobilou fyzickou nebo právnickou osobu.
2. Svazek je povinen se při svém hospodaření řídit zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Svazek může vedle hlavní činnosti vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání
nebo jiné výdělečné činnosti. Výkon této činnosti nesmí ohrozit výkon hlavní činnosti svazku. Zisk
může svazek použít jen k podpoře činnosti, pro niž byl založen, a k úhradě nákladů na vlastní
správu.
4. Svazek hospodaří podle rozpočtu, který je sestavován vždy na kalendářní rok. Svazek sestavuje
střednědobý výhled rozpočtu na 3 roky. Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření svazku za uplynulý kalendářní rok projedná valná hromada do 30. června
následujícího kalendářního roku.
5. Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtu svazku a závěrečnému účtu
svazku za uplynulý kalendářní rok mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě
stanovené při jejich zveřejnění nebo ústně při jejich projednávání v příslušném orgánu svazku.
6. Hospodaření za uplynulý kalendářní rok dá svazek přezkoumat dle § 53 odst. 1 zákona o obcích.
7. Nestanoví-li valná hromada jinak, budou podíly jednotlivých obcí na ztrátě nebo zisku svazku a na
likvidačním zůstatku svazku stejné.
8. Zisk svazku může být mezi členy svazku rozdělen jen na základě rozhodnutí valné hromady.
9. V případě jakéhokoliv sporu o vypořádání majetku svazku bude majetek vypořádán tak, že každý
člen obdrží poměrnou část odpovídající počtu členů svazku, nerozhodne-li příslušný orgán svazku
jinak.

Článek XIV.
Zrušení a zánik svazku
1. O zrušení svazku rozhoduje valná hromada.
2. V případě zrušení svazku bez právního nástupce jmenuje rada likvidátora k provedení likvidace
svazku.
3. Svazek zaniká výmazem z rejstříku svazků obcí.

Článek XV.
Doložka platnosti
Doložka platnosti právního jednání obce dle § 41 zákona o obcích: tyto stanovy schválilo:
a) zastupitelstvo města Litoměřice na zasedání dne ……………. usnesením č. ……………………..
b) zastupitelstvo města Brna na zasedání dne ……………. usnesením č. ……………………..
c) zastupitelstvo města Hradce Králové na zasedání dne ……………. usnesením č. ……………………..

Článek XVI.
Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem uzavření smlouvy o vytvoření dobrovolného
svazku obcí Sdružení energetických manažerů měst a obcí.
2. Stanovy jsou vyhotoveny v pěti stejnopisech s platností originálu, přičemž každý člen obdrží jedno
vyhotovení, jedno vyhotovení bude přiloženo k návrhu na zápis do rejstříku svazků a jedno
vyhotovení bude uloženo v sídle svazku. V případě přistoupení dalších členů v průběhu trvání
svazku, obdrží každý přistupující člen na náklady svazku jedno vyhotovení stanov.

V Litoměřicích dne ……………….

………………………………………......
Mgr. Ladislav Chlupáč

V Hradci Králové dne ………………………..

…………………………………………
MUDr. Zdeněk Fink

V Brně dne ……………….

………………………………………......
Ing. Petr Vokřál

M Ě S T S K Ý

Ú Ř A D

N Á V R H

V

L I T O M Ě Ř I C Í C H

D O

pro jednání ZM, dne :

26. dubna 2018

předkládá :

Mgr. Karel Krejza

ZM

Návrh: Zápis z likvidační komise

Likvidační komise předkládá návrh na odpis a vyřazení uvedených položek z účetní evidence
dle zápisu komise ze dne 11. dubna 2018 ( viz příloha orig. zápisu ).

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje na návrh likvidační komise dle zápisu ze dne 11.4.2018
odpis a vyřazení uvedených položek z účetní evidence (viz příloha orig.zápisu).

Podpis navrhovatele :

Přijaté usnesení ZM č. :

Zápis
z jednání komise při Radě města Litoměřice
( komise likvidační )

konané dne 11.4. 2018 od 14,35 hod. v budově Městského úřadu Litoměřice, kancelář správního
odboru č. 5, Mírové náměstí 245 / 8

Přítomni:
•
•
•

Václav Knotek
Lukas Wünsch
ing. Zdeněk Bezděka

Omluven:

PhDr. Jan Štíbr
Bc. Martin Fadler

Jednání řídil:

Lukas Wünsch, předseda komise

Zapisovatel: Jana Kühnová

Program:
1.- 10 . návrhy na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci

Konec jednání:

15,30 hod.

Termín příštího jednání: dle potřeby

Zápis č. 1 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci /správní odbor
a) SW programy /Agenda sociální rok 1998, AuditPro r. 2012, LDAP r.2012/
b) stroj kopírovací Lanier /2005/, multifunkce OKi /2008/
c) tiskárna HP Design /2007/
d) zařízení klimatizační - serverovna/2010/
e) květiny okrasné obř. síň /2008/
f) stroje kopírovací /2005-9/ a laminovací/2013/,fax/2001/,kalkulátor/1995/
g) PC, monitor /2005-98/, tiskárny /2006,2010/,NTB /2011,2007/
h) telefony mobilní /2013-2015/, tel.digitální stolní /2007/
ch) stoly, židle, regály, kontejnery, skříňky, věšáková stěna /1993-2007/
i) dataprojektor ACER /2008/
j) var. konvice, stoly, židle, police, regály, věšáky, ventilátor, lampy,
kalkulátory, psací stroje,..

286 556,00 Kč
215 178,00 Kč
64 832,00 Kč
63 960,00 Kč
7 616,00 Kč
137 338,00 Kč
89 061,00 Kč
37 821,00 Kč
101 308,00 Kč
16 168,00 Kč
141 426,40 Kč

Vyřazení rozbitého, neopravitelného, nepoužitelného a opotřebovaného majetku.
Posouzení stavu viz přílohy orig. zápisu.
Členové komise s předloženým návrhem na vyřazení majetku z účetní evidence souhlasí a doporučují
RM jeho zařazení do programu jednání ZM dne 26.4.2018.
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady
o provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky.
pro 3 proti 0 zdrželo se 0

Zápis č. 2 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / odbor komunikace,
marketingu a cestovního ruchu
- vyřazení rozbitého kopírovacího stroje LANIER LD / rok pořízení 2006.
Posouzení stavu majetku navrženého k vyřazení je přílohou orig. zápisu.
celkem za 82.001,-- Kč
Členové komise souhlasí s předloženým návrhem na vyřazení majetku z účetní evidence a doporučují
RM jeho zařazení do programu jednání ZM dne 26.4.2018.
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena protokolem o předání k fyzické likvidaci nebo dokladem
o provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky.
pro 3
proti 0 zdrželo se 0

Zápis č. 3 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / Jednotka sboru
dobrovolných hasičů Litoměřice
- vyřazení proudnice Turbo C / z r. 1995/, sací koš / 2006/, psací stroj Consul /1980/, regál / 2006/,
MT Samsung /2015/.
Majetek opotřebený, rozbitý, oprava neekonomická. Posouzení stavu viz přílohy orig. zápisu.
celkem za 32.985,-- Kč
Členové komise souhlasí s předloženým návrhem na vyřazení majetku z účetní evidence a doporučují
RM jeho zařazení do programu jednání ZM dne 26.4.2018.
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady
o provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky.
pro 3 proti 0 zdrželo se 0

Zápis č. 4. - návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / odbor školství, kultury,
sportu a památkové péče – součást výpůjčky MKZ Litoměřice
- vyřazení nefunkčního sporáku Bertos (rok pořízení 2011) = prasklá sklokeramická deska, některé
plotýnky nefunkční, částka za opravu vysoká – odborné vyjádření viz příloha orig. zápisu.
celkem za 70.980,-- Kč
Členové komise s předloženým návrhem na vyřazení majetku z účetní evidence souhlasí a doporučují
RM jeho zařazení do programu jednání ZM dne 26.4.2018.
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena protokolem o předání k fyzické likvidaci nebo dokladem
o provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky.
pro 3 proti 0 zdrželo se 0

Zápis č. 5 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / odbor správy
nemovitého majetku – hájovna Kunratice
- židle Imperia 12 ks /r. 2010/, ruční postřikovač Silvaco / 2007/, 3 ks herbicidních holí Silvaco /2007/.
Majetkové položky jsou rozbité, neopravitelné – posouzení viz. příloha orig. zápisu.
celkem za 18.215,-- Kč
Členové komise souhlasí s předloženým návrhem na vyřazení majetku z účetní evidence a doporučují
RM jeho zařazení do programu jednání ZM dne 26.4.2018.
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady
o provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky.
pro 3 proti 0 zdrželo se 0

Zápis č. 6 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / odbor sociálních věcí a
zdravotnictví
dle seznamu a) dílna Zahradnická ul.: brusky, sada gola, autorádio, kamera do auta, čtečka,
paměťových karet, horkovzdušná pistole - majetek je rozbitý, zastaralý, neopravitelný z důvodu
nedostupnosti náhradních dílů.
celkem za 13.699,- Kč
dle seznamu b) kanceláře soc. odboru:
- laminovací stroj /2010/ a tiskárna Color HP/2010/ - zastaralé, oprava nerentabilní. Odborný posudek
viz. příloha orig. zápisu.
- skartovací stroj Rexel /2015/, skener Epson GT/2011/ viz. odborný posudek u orig. zápisu;
stůl rohový, kancelářské židle /vše 2010/, varná konvice Concept /2010/ – neopravitelné, rozbité,
opotřebované - posouzení stavu majetku viz. příloha orig. zápisu.
celkem za 40.107,- Kč
dle seznamu c) Dům na Dómském pahorku, Zahradnická 6365 - Farní charita:
- pánev el. smažící /r.2004/, vodní lázeň pojízdná /2006/, skříň chladící /2009/, skříň mrazící /2009/
Technické posudky stavu spotřebičů viz příloha orig. zápisu. – el. zařízení rozbité, stav se neslučuje se
zásadami bezpečného provozu, únik chladiva. Opravy značně nerentabilní, nedostupnost náhradních
dílů.
celkem za 226.730,- Kč
dle seznamu d) Domov pro matky s dětmi, Liškova 1543/43 - Diakonie:
-dětská postýlka, palanda patrová, 2 x skříňka Dubona (vše zařazeno k 1.1.2006)
Vyřadit z důvodu velkého opotřebení, stáří nábytku a prevence výskytu štěnic.
celkem za 11.359,- Kč

dle seznamu e) DPS Švermova 6374:
- židle 5 ks, křesílka 5 ks, stolek 2 ks, štafle (vše zařazeno k 1.1.2006)
Majetek rozbitý, neopravitelný, opotřebený.

celkem za 15.768,- Kč

Členové komise s předloženými návrhy na vyřazení majetku z účetní evidence souhlasí a doporučují RM
jejich zařazení do programu jednání ZM dne 26.4.2018.
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady
o provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky.
pro 3 proti 0 zdrželo se 0

Zápis č. 7 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / odbor územního rozvoje
– výstaviště Zahrada Čech
- vyřazení pultů, stolů, akumulačních kamen, zamykacích bot na auta, křesel, počítačové sítě, informační
buňky, mobilních buněk Ejpovice (vše zavedeno do evidence majetku k 1.1.2004).
Majetek je nefunkční, za hranicí životnosti, prohnilý, nepoužitelný.
celkem za 323.357,- Kč
Členové komise s předloženým návrhem na vyřazení majetku z účetní evidence souhlasí a doporučují
RM jeho zařazení do programu jednání ZM dne 26.4.2018.
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady
o provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky.
pro 3 proti 0 zdrželo se 0

Zápis č. 8 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho předání do spisovny / odbor
územního rozvoje
- vyřazení nepotřebné projektové dokumentace „Nástavba bytového domu Mrázova“ (1.1.2006)
celkem za 8.500,- Kč
Členové komise souhlasí s předloženým návrhem a doporučují RM jeho zařazení do programu jednání
ZM dne 26.4.2018.
Vyřazení projektové dokumentace v papírové z účetní evidence bude doloženo zápisem o převzetí do
evidence spisovny.
pro 3 proti 0 zdrželo se 0

Zápis č. 9 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / městská policie
- vyřazení 2 ks jízdních kol MTB Wheeler 2900 /z r. 2006/ a jízdního kola MTB Marin Hawk Hill /r. 2010/.
Vzhledem k opotřebení a stáří kol je oprava nerentabilní, nedostupné vhodné náhradní díly – odborné
posouzení viz příloha orig. zápisu.
celkem za 45.803,- Kč
Členové komise s předloženým návrhem na vyřazení majetku z účetní evidence souhlasí a doporučují
RM jeho zařazení do programu jednání ZM dne 26.4.2018.
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady
o provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky.
pro 3 proti 0 zdrželo se 0

Zápis č. 10 – návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci / útvar strategického
plánování a udržitelného rozvoje
- vyřazení 2 ks rollerů /2010/, 2 ks laserových ukazovátek /2010/, 2 ks flash disků /2010/, notebooku
HP ProBook /2012/ a tiskárny Samsung CLX /2010/.
Uvedený majetek rozbitý, nepoužitelný, zastaralý a neopravitelný. Odborné posouzení viz příloha orig.
zápisu.
celkem za 39.992,- Kč
Členové komise s předloženým návrhem na vyřazení majetku z účetní evidence souhlasí a doporučují
RM jeho zařazení do programu jednání ZM dne 26.4.2018.
Likvidace vyřazeného majetku bude doložena protokoly o předání k fyzické likvidaci nebo doklady
o provedení likvidace přes odbornou firmu / ekologicky.
pro 3 proti 0 zdrželo se 0

Za likvidační komisi:

Lukas Wünsch

………………………..……..

PhDr. Jan Štíbr

………omluven..……..……..

Václav Knotek

………………………………..

Ing. Zdeněk Bezděka

………………………………..

Bc. Martin Fadler

…………omluven……………

………………………….
Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

Zapsala: Jana Kühnová

M Ě S T O

L I T O M Ě Ř I C E

N Á V R H

D O

Z M

pro jednání ZM dne: 26.4. 2018
předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč – starosta
vypracovala: Mgr. Šárka Pěkná – kontrola a interní audit.
Návrh:
Zrušení druhého odstavce usnesení ZM č. 23/1/2018 ze dne 1.2.2018, kterým bylo
uloženo kompetentním orgánům města podniknout kroky k vrácení vyplacené dotace poskytnuté na
základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS 170/2016 ze dne 9.12.2016.
Odůvodnění:
Kontrolou dotací a návratných finančních výpomocí je pověřen Útvar kontroly a interního auditu
(dále jen ,,Interní audit“). Na základě interpelace ze dne 7.12.2017, která byla podána Mgr. Petrem
Panašem týkající se možnosti porušení čl. 4 odst. 5) smlouvy č. ŠKAS 170/16 ze dne 9.12.2016, ve výši
150.000,- Kč společnosti Zahrada Čech s.r.o., Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice- Předměstí, IČO:
227 94 701, byl interní audit pověřen zhodnocení celé situace.
V dané věci proběhlo interní šetření a Interní audit zjistil nedostatky na straně poskytovatele
nikoli na straně příjemce. Proto bylo v dané věci zahájeno interní šetření a ne Veřejnosprávní kontrola.
Na základě interního šetření byly zjištěny nedostatky, na které tajemník úřadu ihned reagoval
nápravnými opatřeními, a vedení bylo informováno o skutečnosti, že nelze zahájit řízení o porušení
rozpočtové kázně dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb.
Informace o interním šetření byla nad rámec zákonné povinnosti předána k seznámení všem
zastupitelům města dne 1.2.2018. Výsledky tohoto šetření pana Mgr. Petra Panaše neuspokojili a podal
v dané věci protinávrh, který byl odhlasován viz usnesení č. 23/2018 ze dne 1.2.2018,
Interní audit opětovně konstatuje, že nemá žádnou právní oporu v platné legislativě na základě,
které by zahájil řízení o vrácení dotace, a to z těchto důvodů:
1. příjemce se nedopustil porušení rozpočtové kázně,
2. příjemce nezadržel peněžní prostředky,
3. příjemce využil dotaci v souladu s účelem Veřejnoprávní smlouvy č. 170/16 ze dne 9.12.2017.
Dále Interní audit upozorňuje, že pokud by ZM trvalo na svém usnesení – podniknout kroky k
vrácení vyplacené dotace, vystavuje Město Litoměřice riziku soudního sporu, jelikož právo je na straně
příjemce.
Závěrem Interní audit konstatuje, že pokud by ZM trvalo na svém usnesení, viz výše, je
povinností Interního auditu nahlásit tuto skutečnost ministerstvu vnitra v souladu s § 124 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích jako usnesení v samostatné působnosti, které je v rozporu se zákonem.
Dopad do rozpočtu města:
V případě soudního sporu náklady na soudní řízení.
Návrh na usnesení:
ZM ruší druhý odstavec usnesení č. 23/1/2018 ze dne 1.2.2018, kterým bylo uloženo kompetentním
orgánům města podniknout kroky k vrácení vyplacené dotace poskytnuté na základě veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS 170/16 ze dne 9.12.2016.

Podpis navrhovatele:

Přijaté usnesení RM č.:

N Á V R H D O ZM

ZM dne: 26. 04. 2018
předkládá: Ing. Pavel Grund, 2. místostarosta
Návrh:
Informace o aktuálním průběhu koncesního řízení „Poskytování zdravotních služeb ve
zdravotnickém zařízení Nemocnice Litoměřice a zajištění s tím spojených činností“
Odůvodnění:
V souladu s usnesením mimořádného jednání RM (VH) ze dne 01.03.2018, kdy RM (VH) schválila, dle
předložené kvalifikační dokumentace, vypsání koncesního řízení dle § 129 ZZVZ na „Poskytování
zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Litoměřice a zajištění s tím spojených
činností“ a v návaznosti na usnesení ZM číslo 39/2/2018, předkládá představenstvo společnosti
strukturovanou informaci o aktuálním stavu a průběhu výše uvedeného koncesního řízení.
•

•
•

•
•

•

•

Koncesní řízení na „Poskytování zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení Nemocnice
Litoměřice a zajištění s tím spojených činností“ bylo vypsáno dne 5.3.2018 uveřejněním ve
Věstníku veřejných zakázek a na profilu veřejných zakázek nemocnice,
v průběhu zadávací lhůty obdržel zadavatel 3 dotazy k upřesnění kvalifikační dokumentace,
které vysvětlil a vysvětlení uveřejnil na profilu veřejných zakázek nemocnice,
zadávací lhůta pro podání žádostí o účast do koncesního řízení „Poskytování zdravotních
služeb ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Litoměřice a zajištění s tím spojených činností“
skončila, v souladu se zněním kvalifikační dokumentace, dne 9.4.2018 ve 12:00 hod.,
do doby konce lhůty pro podání žádostí byly podány 4 přihlášky, zároveň byly podány 2 námitky,
otevření doručených obálek proběhlo 19.04.2018, nyní probíhá úkon k vyhodnocení kvalifikace
subjektů, které podaly žádost o účast v koncesním řízení s tím, že subjekty, které budou
splňovat kvalifikaci postupují do 2. fáze koncesního řízení – fáze jednací,
byla ustanovena pracovní skupina pro druhou fázi koncesního řízení složená z manažerů
nemocnice zastupujících jednotlivé odborné oblasti služeb a provozu nemocnice. Tato pracovní
skupina navázala svoji činnost na postupy a harmonogram činností administrátora koncesního
řízení,
usnesením RM (VH) č. 241/6/2018 ze dne 5.4.2018 byla jmenována hodnotící komise pro 3.fázi
koncesního řízení,

Návrh usnesení ZM:
ZM bere na vědomí informaci o aktuálním průběhu koncesního řízení „Poskytování zdravotních služeb
ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Litoměřice a zajištění s tím spojených činností“.
Přílohy:
. bez příloh

Podpis navrhovatele:

Přijaté usnesení ZM č.:

Návrhy k projednání ZM dne 26.04.2018
Předkládá: OSNMM
Majetkové záležitosti:

Záměry:
22. Prodej pozemku parc.č. 681/1 o výměře 1 644 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice, dle
nezapsaného GP se jedná o pozemky parc.č. 681/1, 681/19 a 681/20 v k.ú. Litoměřice
Žadatelé:
a) Žadatel 1: manželé J.H., a G.H. Litoměřice
b) Žadatel 2: pan K.H. a paní R.Š., Litoměřice
c) Žadatel 3: pan J.F., Litoměřice
a) Odůvodnění: Žadatel 1 koupil RD č.p. s tím, že využíval přístup k domu pouze z ul. P.. Prodejem
domu č.p. byl průjezd tímto domem zrušen. RM dne 23.09.2010 a 3.02.2011 schválila Žadateli 1
výpůjčku pozemků: část parc.č. 681/1, 1321/27 a 1321/28 v k.ú. Litoměřice k účelu umístění provizorní
přístupové cesty a následně zřízení účelové cesty. RM dne 25.10.2012 usnesením č. 652/24/2012
schválila převedení práv a povinností vyplývajících z pravomocného stavebního povolení na výstavbu
komunikace (parc.č. 1321/27 a 1321/28) z původního stavebníka, města Litoměřice, na Žadatele 1. RM
schválila uzavření smlouvy o právu provést stavbu komunikace.
Stanovisko OSNMM: ZM 15.09.2011 schválilo záměr prodeje pozemku parc.č. 681/1 o výměře 1644 m2
v k.ú. Litoměřice (nutný GP).
Stanovisko OÚRM: Nemá z územního hlediska námitek k prodeji celého pozemku dle rozdělení na tři
díly. Pozemek je dle ÚP zahrnutý do SC 2 – smíšené využití centra.
Po rozdělení pozemku byl zhotoven znalecký posudek č. 69/271/11 na pozemek 681/1 o výměře 641
m2 výsledná cena 663 310 Kč, cena za vypracování posudku 3 000 Kč, k prodeji však nedošlo z důvodu
připravované výstavby komunikace s možností finančního vyrovnání.
Stavební úřad dne 15.08.2011 vydal rozhodnutím č.j. SU/0057311/11/JA stavební povolení pro město
Litoměřice na novou neveřejnou část příjezdové komunikace k domu č.p. 258 na části pozemku parc.č.
681/1 v k.ú. Litoměřice.
Odbor dopravy a silničního hospodářství pod č.j.0014123/12/DOP/LKu dne 1.3.2012 vydal stavební
povolení k nové příjezdové komunikaci k domu č.p. 258 na pozemcích parc.č. 1321/27, 1321/28, 681/1
a 1354/1 v k.ú. Litoměřice pro město Litoměřice.
Dne 7.1.2013 byla uzavřena Smlouva o právu provést stavbu mezi vlastníkem pozemků, městem
Litoměřice a stavebníkem, Žadatelem 1, o realizaci nové příjezdové komunikace, dle projektové
dokumentace v délce 53 m.
Odbor dopravy a silničního hospodářství pod č.j. 0061222/17/DOPSH/Jako dne 2.10.2017 vydal
rozhodnutí/povolení Žadateli 1, aby v termínu od 9.10. do 22.10.2017 provedl úpravu obrubníku a
zároveň stanovil přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci v ul..
Žadatel 1 požádal o majetkoprávní dořešení převodu pozemku dle nezapsaného GP parc.č. 681/1
o výměře 641 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice se započtením protihodnoty za výstavbu veřejné
místní komunikace, vystavěné Žadatelem 1 na pozemcích v majetku města Litoměřice (na části
parc.č. 1321/27 a 1321/28 v k.ú. Litoměřice) a odsouhlasené v RM dne 25.10.2012.
Na žádaném pozemku na své náklady Žadatel 1 zbudoval pokračující příjezdovou komunikaci k RD č.p.
a přístřešek pro osobní auta.
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b) Odůvodnění: Žadatel 2 vlastní sousední nemovitost, parc.č. 718 včetně stavby č.p. a zahradu parc.č.
719 a 720 (podílové spoluvlastnictví, každý ½). Žádaný pozemek užívá na základě nájemní smlouvy.
Nově vzniklý pozemek (dle GP parc.č. 681/19) je svažitý a je využíván pouze na rozšíření zahrady.
Přístup na tento pozemek po rozdělení bude pouze přes pozemek Žadatele 2.
Stanovisko OSNMM: ZM 15.09.2011 schválilo záměr prodeje pozemku parc.č. 681/1 o výměře 1644 m2
v k.ú. Litoměřice. Na nově vzniklém pozemku vázne věcné břemeno ve prospěch Povodí Ohře, státní
podnik, jedná se o zakrytý Pokratický potok.
Znaleckým posudkem č. 70/272/11 byla stanovena cena 245 030 Kč, cena za vypracování posudku
3 000 Kč, k prodeji však nedošlo z důvodu připravované výstavby komunikace a nutnosti prodat i
sousední pozemek z důvodu zajištění přístupu, na sousední pozemek (nově parc.č. 681/20) však
nebyla žádost.

c) Odůvodnění: Žadatel 3 vlastní sousední nemovitost parc.č. 683 včetně stavby č.p. 78 v ul. a
zahradu parc.č. 684. Žádaný pozemek (dle GP parc.č. 681/20) užívá na základě nájemní smlouvy.
Stanovisko OSNMM: Nově vzniklý pozemek je svažitý a je využíván pouze na rozšíření zahrady. Přístup
na pozemek po rozdělení (GP) bude pouze přes pozemek Žadatele 1. Na nově vzniklém pozemku
vázne věcné břemeno ve prospěch Povodí Ohře, státní podnik, jedná se o zakrytý Pokratický potok.
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MK dne 9.04.2018 doporučuje:
Záměr prodeje pozemku parc.č. 681/1 o výměře 1 644 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice, dle nezapsaného
GP se jedná o pozemky parc.č. 681/1, 681/19 a 681/20 v k.ú. Litoměřice, s tím že cena za prodej
pozemku parc.č. 681/1 o výměře 641 m2 bude snížená o náklady za výstavbu účelové komunikace na
pozemcích parc.č. 1321/27 a 1321/28 v k.ú. Litoměřice.
Návrh na usnesení:
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 681/1 o výměře 1 644 m2 (zahrada) v k.ú.
Litoměřice; dle nezapsaného GP se jedná o pozemky parc.č. 681/1, 681/19 a 681/20 v k.ú.
Litoměřice.
23. Prodej pozemku parc.č. 4984/38 o výměře 219 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.
geometr. plán)
Žadatel: pan L.N., Litoměřice
Odůvodnění: Jedná se o pozemek, který je připlocený a užívaný vlastníky sousedních zahrádek
v zahrádkářské osadě.
Stanovisko OÚRM: Z hlediska platné územně plánovací dokumentace je pozemek parc. č. 4984/38
v k.ú. Litoměřice veden v ploše označené jako RZ – plochy individuální rekreace – zahrádkářské osady.
Zdejší odbor nemá připomínek k záměru prodeje části uvedeného pozemku, který je momentálně pod
jedním oplocením s pozemky parc. č. st. 4984/22 a 4984/51 v k.ú. Litoměřice a to v případě, že nebude
znemožněno či omezeno využití účelové cesty, která je zahrnuta i v platné územně plánovací
dokumentaci.
Stanovisko OSNMM: Navrhujeme pozemek rozdělit a nabídnout i sousedním vlastníkům zahrádek. ZM
dne 5.6.2014 usnesením č. 102/4/2014 schválilo prodej pozemků (samostatné zahrady a zahrádkářské
osady) v k.ú. Litoměřice a Pokratice za cenu smluvní: pod chatkou 300 Kč/m2 a zahrady 100 Kč/m2
MK dne 9.04.2018 doporučuje: Schválit záměr prodeje pozemku.
Návrh na usnesení:
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č.
Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán).

3

4984/38 o výměře 219 m2 (zahrada) v k.ú.

24. Prodej pozemku parc.č. 4008/36 jehož součástí je stavba bez čp/če (jiná stavba) v k.ú.
Litoměřice
Žadatel: Základní škola a mateřská škola Šikulky, s.r.o., IČO: 06565131, Jezuitská 286/18, Litoměřice
Odůvodnění: Žadatel má zájem provozovat soukromé vzdělávací zařízení – poskytování předškolního
a základního vzdělání s možností rozšíření výuky se speciálními vzdělávacími potřebami s počáteční
kapacitou 45 žáků.
Pro uskutečnění záměru žadatel žádá i možný pronájem sousedního pozemku část parc.č. 4008/74
v k.ú. Litoměřice. Předmětnou část pozemku naproti objektu je nutné před uzavřením smlouvy přesněji
specifikovat a konzultovat s OÚRM – bude projednáno v RM.
Stanovisko OÚRM: K prodeji objektu na pozemku parc. č. 4008/36 v k.ú. Litoměřice za účelem
poskytování předškolního a základního vzdělávání s možností rozšířené výuky pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami není připomínek ani námitek.
Evidenční hodnota: 922 413 Kč
MK dne 9.04.2018 doporučuje: Prodej za cenu dle znaleckého posudku
Návrh na usnesení:
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 4008/36 jehož součástí je stavba bez čp/če (jiná
stavba) v k.ú. Litoměřice.

4

25. Prodej části pozemku parc.č. 1313/16 (ostatní plocha) cca 55 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný
odděl. geometr. plán)
Žadatel: pan P.V. a paní J.V., Litoměřice
Odůvodnění: Z důvodu výměny pletivového plotu za betonový, žádají žadatelé o posunutí hranice o 2
m v délce cca 30 m. Výstavba nového plotu bez žádaného pozemku by byla komplikovaná.
Stanovisko OÚRM: Nesouhlasí s posunutím plotu.
Stanovisko OŽP: Nesouhlasí se zmenšováním výměry zeleně. V případě výstavby plotu ve stávající
trase samozřejmě bude poskytnuta součinnost (ořez větví apod.).
MK dne 9.04.2018 nedoporučuje prodej: Z důvodu stanovisek OÚRM a ŽP.
Návrh na usnesení:
ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 1313/16 (ostatní plocha) o výměře cca 55
m2 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán).

26. Žádost o bezúplatný převod pozemků parc.č. 3900/17, 3900/20, 3900/24, 3900/25, 3900/27,
3900/29 a 3900/41 (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice na ČR- Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových
Žadatel: OSNMM
Odůvodnění: Majetkoprávní dořešení pozemků pod místní komunikací a přilehlých pozemků, ostatní
plocha – jiná plocha (veřejná zeleň) v areálu nemocnice v Litoměřicích. Označené pozemky měly být
součástí bezúplatného převodu již v roce 2008, pozemky však byly dotčeny blokací církevního majetku.
Podle sdělení Okresního soudu v Litoměřicích nebyla podána žaloba na určení vlastnictví.
Dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, údržbu a správu komunikací provádí obec (letní
a zimní údržba). Převody pozemků pod komunikacemi a veřejná prostranství jsou dle zákona
č. 219/2000 Sb., o majetku ČR, převáděny na obce bezúplatně.
Parc.číslo

Ddruh pozemku

Využití

LV

Výměra m2

3900/17

ostatní plocha

jiná plocha

60000

107

3900/20

ostatní plocha

ost. kom.

60000

1489

3900/24

ostatní plocha

jiná plocha

60000

1543

3900/25

ostatní plocha

jiná plocha

60000

904

3900/27

ostatní plocha

jiná plocha

60000

1885

3900/29

ostatní plocha

jiná plocha

60000

219

3900/41

ostatní plocha

jiná plocha

60000

437
6584

celkem

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků parc.č. 3900/17, 3900/20, 3900/24,
3900/25, 3900/27, 3900/29 a 3900/41 (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice, na ČR-Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2.
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27. Žádost o bezúplatný převod pozemků 3893/3, 3900/59, 3900/7, 3900/65, 3900/62, 3900/64,
3886/2, 3900/60 a 3900/63 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice na ČR- Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových
Žadatel: OSNMM
Odůvodnění: Jedná se o majetkoprávní dořešení pozemků pod stavbami pavilónů v areálu nemocnice
v Litoměřicích. ÚZSVM stavby převáděl bezúplatně na Městskou nemocnici příspěvkovou organizaci
v roce 2008, bez pozemků, které byly církevním majetkem. V té době byly uplatněny restituční nároky
církví (majetkoprávní vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi dle zák. č. 428/2012 Sb.).
Jednalo se o pozemky ve vlastnictví Biskupství litoměřického a České dominikánská provincie, Praha.
K některým pozemkům byla podána žaloba na určení vlastnictví, ale Biskupství litoměřické ji posléze
vzalo zpět (soudní řízení probíhá pouze k části pozemku, který není předmětem žádosti města).
parc.č.
druh pozemku
výměra č.p.
LV
3893/3

zast. plocha a nádvoří

519

2040 UZSVM

3900/59

zast. plocha a nádvoří

280

2044 UZSVM

3900/7

zast.plocha a nádvoří

331

2045 UZSVM

3900/65

zast. plocha a nádvoří

1013

2046 UZSVM

3900/62

zast. plocha a nádvoří

28

2082 UZSVM

3900/64

zast.plocha a nádvoří

675

2083 UZSVM

3886/2

zast. plocha a nádvoří

1245

2084 UZSVM

3900/60

zast. plocha a nádvoří

289

UZSVM

3900/63

zast. plocha a nádvoří

8

UZSVM

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků parc.č. 3893/3, 3900/59, 3900/7,
3900/65, 3900/62, 3900/64, 3886/2, 3900/60 a 3900/63 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice na ČRÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42,
Praha 2.
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Prodeje:
28. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení, sektor I., evidenční číslo 6-61 na
Městském hřbitově v Litoměřicích
Žadatel: pan J.J., Ústí n.L.
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 movitou věc: krycí deska
a rám hrobu (dle zákona o pohřebnictví - hrobové zařízení).
Dle nové metodiky ekonomického odboru je příjem za hrobové zařízení nutné zaúčtovat s aktuálním
DPH (21%).
Projednáno v MK dne 15.01.2018: Doporučuje schválit záměr prodeje.
Záměr byl projednán a schválen v ZM 1.02.2018 usnesením č. 24/1/2018
Zveřejněno na úřední desce: od 12.02.2018 do 1.03.2018 není připomínek ani námitek.
Cena dle znaleckého posudku: 960 Kč.
Návrh na usnesení:
ZM schvaluje prodej opuštěné a neudržované movité věci - hrobového zařízení, sektor I.,
evidenční číslo 6-61 na Městském hřbitově v Litoměřicích, za cenu dle znaleckého posudku ve
výši 960 Kč + 21 % DPH, panu J. J., Ústí nad Labem.
29. Prodej pozemku parc.č. 2603/12 o výměře 221 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice
Žadatel: Dormin a.s., IČO: 28491939, Mezibranská 1579/4, Praha
Odůvodnění: Pozemek se nachází v průmyslovém objektu žadatele, kde na betonovém podkladu jsou
umístěny stavební buňky (skladový prostor).
Stanovisko OÚRM: Dle územně plánovací dokumentace je pozemek zahrnutý do ploch VD – drobná
výroba a výrobní služby. K prodeji není námitek ani připomínek.
Projednáno v MK dne 15.01.2018: Doporučuje schválit záměr prodeje
Záměr byl projednán a schválen v ZM 1.02.2018 usnesením č. 25/1/2018
Zveřejněno na úřední desce: od 12.02.2018 do 1.03.2018 není připomínek ani námitek.
Cena dle znaleckého posudku: vyhlášková 96 390 Kč
obvyklá 106 000 Kč
Návrh na usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 2603/12 o výměře 221 m2 (zastavěná plocha) v k.ú.
Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku 106 000 Kč a uhrazení nákladů za vypracování
znaleckého posudku ve výši 4 719 Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru
nemovitostí, společnosti Dormin a.s., IČO: 28491939, Mezibranská 1579/4, Praha.
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30. Prodej pozemku parc.č. 917/9 o výměře 26 m2 v k.ú. Litoměřice
Žadatel: Vězeňská služba ČR, IČO: 00212423, Soudní 1672, Praha (Vazební věznice Litoměřice)
Odůvodnění: ZM dne 10.12.2015 pod č.u. 234/8/2015 schválilo prodej pozemku pod trafostanicí parc.č.
917/2 v k.ú. Litoměřic. Z důvodu dořešení majetkoprávního vztahu je třeba vyřešit manipulační plochu
včetně rampy sousedního pozemku pro náhradní zdroj elektrické energie.
Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je ÚP jsou uvedené pozemky
vedeny v ploše BH-Bydlení hromadné.
Projednáno v MK dne 15.01.2018: Doporučuje záměr prodeje
Záměr byl projednán a schválen v ZM 1.02.2018 usnesením č. 26/1/2018
Zveřejněno na úřední desce: od 12.02.2018 do 1.03.2018 není připomínek ani námitek.
Cena dle znaleckého posudku: vyhlášková 11 560 Kč
obvyklá
13 200 Kč
Návrh na usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 917/9 o výměře 26 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice, za cenu
dle znaleckého posudku 13 200 Kč a uhrazení nákladu za vypracování znaleckého posudku ve
výši 4 719 Kč, Vězeňské službě ČR, IČO: 00212423, Soudní 1672/1a, Praha.

31. Prodej pozemku parc.č. 2729 o výměře 1880 m2 (orná půda) a parc.č. 2730 o výměře 88 m2
(orná půda) v k.ú. Borkovany
Žadatel: Hatecký mlýn, s.r.o, IČO: 60741686, Borkovany 366
Odůvodnění: Pozemky město nabylo do vlastnictví jako náhradu za vypravení pohřbu po Stanislavu
Matulovi, a to usnesením Okresního soudu v Litoměřicích s právními účinky ke dni 16.08.2017. Jedná
se o majetek nepatrné hodnoty.
Stanovisko OSNMM: Po zapsání vlastnického práva města Litoměřice do katastru nemovitostí byla
oslovena společnost, která měla předmětné pozemky od původního vlastníka propachtované. Mají
zájem o odkoupení:
Cena pozemku dle bonity
Parc.č. 2729
20 715 Kč
Parc.č. 2730
864 Kč
Cena smluvní
39 360 Kč
Projednáno v MK dne 15.01.2018: MK doporučuje za cenu smluvní ve výši 20 Kč/m2. Za tuto částku
se běžně prodává orná půda.
Záměr byl projednán a schválen v ZM 1.02.2018 usnesením č. 27/1/2018
Zveřejněno na úřední desce: od 12.02.2018 do 1.03.2018 není připomínek ani námitek.
Návrh na usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 2729 o výměře 1880 m2 (orná půda) a parc.č. 2730 o výměře
88 m2 (orná půda) v k.ú. Borkovany za cenu smluvní 39 360 Kč a uhrazení správního poplatku za
vklad práva do katastru nemovitostí, společnosti Hatecký mlýn, s.r.o, IČO: 60741686, Borkovany
366. Pozemky nejsou využitelné pro město Litoměřice s ohledem na umístění v k.ú. Borkovany.
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32. Prodej pozemku parc.č. 1527/9 o výměře 31 m2 (zastavěná plocha) a parc.č. 1527/22 o výměře
2 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice
Žadatel: manželé Z.Š. a Mgr. P.Š., Litoměřice
Odůvodnění: Žadatelé mají od roku 2003 žádané pozemky v nájmu, jako rozšíření zahrady, kde je také
umístěn hospodářský přístřešek, který je ve vlastnictví žadatelů.
Stanovisko ředitele ZS: Souhlasí s prodejem.
Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace souhlasí s prodejem pozemků.
Při zaměření objednaným GP bylo zjištěno, že se jedná o celou parcelu č. 1527/9 a oplocení se nachází
i na části pozemku 1527/1 cca 2 m2 (nově parc.č.1527/22).
Projednáno v MK dne 15.01.2018: Doporučuje záměr prodeje
Záměr byl projednán a schválen v ZM 1.02.2018 usnesením č. 28/1/2018
Zveřejněno na úřední desce: od 12.02.2018 do 1.03.2018 není připomínek ani námitek.
Cena dle znaleckého posudku: vyhlášková 45 050 Kč
obvyklá
45 700 Kč
Návrh na usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 1527/9 o výměře 31 m2 (zastavěná plocha) a parc.č. 1527/22
o výměře 2 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku 45 700 Kč,
za uhrazení nákladů za vypracování znaleckého posudku ve výši 4 719 Kč, za uhrazení nákladů
na vypracování geometrického plánu ve výši 6 050 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad
práva do katastru nemovitostí, manželům Z.Š. a Mgr. P.Š., Litoměřice.
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33. Prodej pozemků parc.č. 4008/5 o výměře 528 m2 (zastavěná plocha) a 4008/6 o výměře 72 m2
(zastavěná plocha) včetně staveb bez čp/če v k.ú. Litoměřice
Žadatel: OSNMM
Odůvodnění: Jedná se o opakovaný prodej pozemků a staveb.
Historie prodeje:
Záměr byl projednán a schválen ZM dne 12.12.2013 usnesením č. 250/9/13.
ZM usnesením č. 20/1/2014 ze dne 30.1.2014 schválilo: Prodej pozemků parc.č. 4008/5
o výměře 528 m2 a 4008/6 o výměře 72 m2 včetně staveb bez č.p./č.e. v k.ú. Litoměřice
za cenu smluvní ve výši 5 miliónů Kč.
ZM dne 13.03.2014 usnesením č. 55/2/14 neodsouhlasilo snížení kupní ceny dle požadavku zájemce
o koupi na 4.200.000 Kč.
V nabídce ze dne 7.04.2014 nabízená kupní cena činila 3.500.000 Kč. Žadatelé nakonec od prodeje
z finančních důvodů odstoupili a ZM dne 24.07.2014 prodej zrušilo usnesením č. 20/1/214.
RM dne 25.09.2014 schválila provedení prodeje pozemků parc.č. 4008/5 o výměře 528 m2 a 4008/6
o výměře 72 m2 včetně staveb bez č.p./č.e. v k.ú. Litoměřice formou veřejné licitace. Minimální
vyvolávací cena za uvedené nemovitosti činila 4.000.000 Kč. Cena byla stanovena s ohledem na to, že
se jedná o nepotřebný majetek města, který je od 12.12.2013 nabízen k prodeji bez zájemců
o koupi za nabízenou cenu. Termín konání veřejné licitace byl 8.12.2014, nebyl žádný zájemce.
ZM dne 25.06.2015 usnesením č. 150/6/2015 schválilo prodej pozemků parc.č. 4008/5
o výměře 528 m2 a 4008/6 o výměře 72 m2 včetně staveb bez čp/če v k.ú. Litoměřice za kupní cenu
4.000.000 Kč formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě s podmínkou úhrady celé kupní ceny do
30.09.2016. Rada města dne 20.10.2016 ukončila zánik závazku z budoucí kupní smlouvy a schválila
nový způsob prodeje obálkovou metodou s minimální kupní cenou 4.000.000 Kč (projednáno v RM
10.11.2016).
Nové zveřejnění záměru od 11.11.2016 do 29.11.2016. Prodej byl realizován dne 30.11.2016 – nebyl
žádný zájemce.
Nová žádost o odkoupení od dvou žadatelů, do podílového spoluvlastnictví, každý žadatel ½ . Ing. P.
R., Litoměřice a Ing. J.M., Litoměřice jednou z variant využití je přestavba na startovací bydlení.
Stanovisko OÚRM: Prodej není v rozporu se záměry rozvoje města a taktéž není v rozporu s platnou
územně plánovací dokumentací (ÚPD). Nemovitosti jsou zahrnuty do plochy s funkčním využitím pro
veřejnou vybavenost (OV).
Stanovisko SNMM: Při rekonstrukci stavby je podmínkou napojení na IS (elektřina, plyn a voda) z ul.
Českolipská. Pokud bude zjištěno, že stávající přípojka na kanalizační řad je plně funkční, bude možné
se připojit. Z důvodu toho že zveřejnění prodeje bylo již v roce 2016 (časový odstup) bylo projednáno
znova v ZM.
Projednáno v MK dne 15.01.2018: Doporučuje záměr prodeje
Záměr byl projednán a schválen v ZM 1.02.2018 usnesením č. 28/1/2018
Zveřejněno na úřední desce: od 12.02.2018 do 1.03.2018 na základě zveřejnění byla podána další
žádost o odkoupení: manželé J.K. a N.K., Litoměřice, záměr žadatelů je využít přízemí na nebytové
prostory, ostatní prostory přestavět na byty, relaxační a meditační centrum.
RM dne 15.03.2018 schválila formu prodeje veřejnou nabídkou (obálková metoda) s minimální kupní
cenou 4.000.000 Kč, která se uskutečnila 11.04.2018.
Návrh na usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemků parc.č. 4008/5 o výměře 528 m2 (zastavěná plocha) a 4008/6
o výměře 72 m2 (zastavěná plocha) včetně staveb bez čp/če vše v k.ú. Litoměřice, za nejvyšší
nabídkovou cenu 4.805.000 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru
nemovitostí, manželům J.K. a N.K., Litoměřice. Kupující berou na vědomí, že nemovitosti se
prodávají bez možnosti napojení na stávající inženýrské sítě (elektřina, plyn a voda), pouze
v případě zjištění, že kanalizační řad je plně funkční, bude možné se na něj připojit v areálu
bývalých kasáren Dukelských hrdinů.
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34. Prodej podílu o velikosti 4388/5539 na pozemku parc. č. 1328 o výměře 229 m2 (zastavěná
plocha a nádvoří) v k.ú. Litoměřice
Žadatel: OSNMM
Odůvodnění: Na základě kontroly pozemků ve vlastnictví města Litoměřice bylo zjištěno, že
spoluvlastnický podíl o velikosti 4388/5539 na pozemku parcelní číslo 1328 o výměře 229 m2 v k.ú.
Litoměřice (ul.) užívají vlastníci nemovitosti č.p. 932 bez právního důvodu. O této skutečnosti jsme
vlastníky informovali a vyzvali k dořešení prodeje spoluvlastnického podílu (řešeno na podzim 2017).
V minulosti odprodal Okresní podnik bytového hospodářství Litoměřice jednotlivé byty bez pozemku
pod domem. Vzhledem k tomu, že vlastníci mají povinnost uvést do souladu veškeré právní vztahy
k jednotkám, společným částem domu a k pozemku, je nutné dořešit prodej uvedeného pozemku
jednotlivým vlastníkům bytů/nebytového prostoru. Záměr prodeje pozemku z roku 2003 nebyl dořešen.
Stanovisko OSNMM: Dům není rozdělen na BJ, ale je v podílovém spoluvlastnictví, jedná se o 4 byty a
1 nebytový prostor. Byt, který město doprodávalo v roce 2008 je prodán již s podílem na pozemku
o velikosti 1151/5539.
Projednáno v MK dne 15.01.2018:
Hlasováním
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
MK doporučuje
Záměr byl projednán a schválen v ZM 1.02.2018 usnesením č. 30/1/2018
Zveřejněno na úřední desce: od 12.02.2018 do 1.03.2018 není připomínek ani námitek.
Cena dle znaleckého posudku č. 9/682/18 činí 235 020 Kč
Pan I.M. vlastník podílu na domě o velikosti 1052/5539 má nařízenou exekuci a současně schválené
oddlužení podle insolvenčního zákona, nemůže tedy v této době nakládat se svým majetkem. O
možnost odkoupení části pozemku pod domem požádala jeho matka M.M., Litoměřice, která po
vyřešení finančních problémů daruje pozemek synovi.
Dle výpisu z LV se jedná o doprodej podílů:
Vlastník

datum narození

podíl

cena

B.V.

10.9.1986 723/5539

38 724

H.J. Bc.

26.1.1983 735/5539

39 366

9.9.1967 756/5539

40 491

M.I.

6.7.1977 1052/5539

56 345

S.A.

5.2.1952 1122/5539

60 094

H.R.

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje prodej podílů na pozemku parc. č. 1328 v k.ú. Litoměřice za celkovou cenu dle
znaleckého posudku 235 020 Kč spoluvlastníkům bytového domu č.p. 932, který stojí na tomto
pozemku, a to: panu V.B., Praha, podíl o velikosti 723/5539, panu Bc. J.H., Litoměřice, podíl o
velikosti 735/5539, paní R.H., Litoměřice, podíl o velikosti 756/5539, panu A.S. Žitenice, podíl o
velikosti 1122/5539 paní M.M., Litoměřice, podíl za syna I.M., o velikosti 1052/5539. Kupující
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uhradí kupní cenu poměrně dle velikosti nabývaného spoluvlastnického podílu, dále uhradí
náklady za vypracování znaleckého posudkuve výši 4 719 Kč a správní poplatek za vklad práva
do katastru nemovitostí.

35. Prodej pozemku parc.č.4528/1 o výměře 654 m2 (zahrada) a parc.č 4528/4 o výměře 17 m2
(zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice
Žadatel: paní M.V., Hostivice
Odůvodnění: Zahradní chatu na Třeboutické stráni žadatelka vlastní od roku 2006, zahrádku užívá na
základě nájemní smlouvy.
Stanovisko OÚRM: Z hlediska rozvoje a v souladu s platnou územně plánovací dokumentací není
připomínek ani námitek.
Stanovisko OSNMM: ZM dne 5.06.2014 č. usnesení č. 102/4/2014 schválilo prodej zastavěných
pozemků v zahrádkářských osadách za cenu smluvní 300 Kč/m2 a zahrady za 100 Kč/m2
Projednáno v MK dne 15.01.2018: Doporučuje záměr prodeje
Záměr byl projednán a schválen v ZM 1.02.2018 usnesením č. 31/1/2018
Zveřejněno na úřední desce: od 12.02.2018 do 1.03.2018 není připomínek ani námitek.
Cena smluvní schválena v ZM 5.06.2014
Návrh na usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemků parc.č. 4528/1 o výměře 654 m2 (zahrada) a parc.č 4528/4 o výměře
17 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní 70 500 Kč a uhrazení správního
poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, paní M.V., Hostivice. Ceny pozemků (zahrádky
a pod zahrádkářskými chatami) schválilo ZM dne 5.06.2014.
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36. Nákup pozemku parc.č. 5173/17 o výměře 16416 m2 (orná půda) v k.ú Litoměřice
Žadatel: Ing. R.P., Litoměřice
Odůvodnění: Dle předloženého výpisu z KN má město k pozemku zřízené předkupní právo podle § 101
zákona č. 183/2006 Sb. z důvodu zamýšlené veřejně prospěšné stavby, křižovatky propojovací
komunikace v lokalitě Pod Rabobýlem. Žadatel nabízí pozemek za tržní cenu zemědělských pozemků
33 Kč/m2.
Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je Územní plán Litoměřice ve
znění právního stavu po změně č.2 je výše uvedený pozemek zařazen do ploch s rozdílným způsobem
využití S.pzo - PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ s preferencí funkce přírodní,
zemědělské a ochranné zóny. Platná územně plánovací dokumentace mimo jiné i na uvedený pozemek
vymezuje funkční lokální biocentrum označené jako LBC 3/LT. V severovýchodní části pozemku platná
územně plánovací dokumentace vymezuje plochu pro veřejně prospěšnou stavbu označenou jako D19
– Prostor křižovatky propojovací komunikace v lokalitě Pod Radobýlem. Pro tuto stavbu je v souladu
s ustanovením § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu zapsáno mimo
jiné i na výše uvedený pozemek předkupní právo.
Stanovisko OÚRM: V lednu 2018 byla zpracována územní studii veřejného prostranství pro lokalitu 51
Pod Radobýlem. Předložená územní studie veřejného prostranství zároveň zpřesnila v územním plánu
vymezený záměr „Prostor křižovatky propojovací komunikace v lokalitě Pod Radobýlem“, který je dle
platné územně plánovací dokumentace veřejně prospěšnou stavbou, pro kterou je zapsáno v KN
v souladu s ustanovením § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů předkupní právo. Na základě zpřesnění vymezení
veřejně prospěšné stavby bylo prověřeno, že samotný záměr není potřeba umístit na pozemku parc. č.
5173/17 a není tedy třeba pro tento pozemek vést v KN předkupní právo. Na nejbližší možném zasedání
ZM bude předložen bod týkající se zrušení předkupního práva pro výše uvedený pozemek.
Projednáno v MK dne 9.04.2018 – nesouhlasí s nákupem pozemku z důvodu stanoviska OÚRM
Návrh na usnesení:
ZM neschvaluje nákup pozemku parc.č. 5173/17 o výměře 16416 m2 (orná půda) v k.ú Litoměřice
za cenu smluvní ve výši 33 Kč/m2 od Ing. R.P., Litoměřice.

37. Nákup pozemku parc.č 621/2 o výměře 17 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Pokratice
Žadatel: paní I.V., Litoměřice
Odůvodnění: Dořešení majetkoprávního vztahu k pozemku pod komunikací v ul. , v k.ú. Pokratice
Stanovisko OSNMM: Město odkupovalo v roce 2016 pozemky pod komunikacemi v k.ú. Litoměřice za
cenu dle znaleckého posudku 486 Kč/m2, žadatelka s navrženou cenou souhlasí.
Stanovisko OÚRM: Souhlasí s nákupem pozemku
Projednáno v MK dne 9.04.2018 – souhlasí s nákupem
Návrh na usnesení:
ZM schvaluje nákup pozemku parc.č 621/2 o výměře 17 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Pokratice za
cenu smluvní 8 262 Kč od paní I.V., Litoměřice.

13

38. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 3040 o výměře 805 m2 (ostatní plocha - komunikace)
v k.ú. Litoměřice, od ČR- ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
Žadatel: OSNMM
Odůvodnění: Jedná se o pozemek pod komunikací, parkoviště u plaveckého bazénu v ul. Daliborova.
Dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, údržbu a správu komunikací a zeleně provádí
obec. K pozemku byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 5536/2017
ze dne 8.09.2017 s ČEZ Distribuce a.s. Jde o zařízení – transformační stanice pro plavecký bazén.
Převody pozemků pod komunikacemi a veřejná prostranství jsou dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
ČR, převáděny na obce bezúplatně.
Číslo
Parcelní
Název druhu pozemku LV
Výměra
Lokalita
číslo
parcely
3040
ost.plocha
60000 805 m2
ul. Daliborova
Zastupitelstvo města dne 28.12.2006 schválilo podání žádosti
Návrh na usnesení:
ZM schvaluje smlouvu č. 878/2018 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci pozemku parc.č. 3040 v k.ú. Litoměřice, od ČR- ÚZSVM, IČO:69797111, Rašínovo nábřeží 390/42,
Praha, do vlastnictví města Litoměřice, za podmínky, že město Litoměřice vstupuje do práv
a závazků převodce vyplývajících ze smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene č. 5536/2017

ze dne 8.09.2017 uzavřené se společností ČEZ Distribuce a.s.
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39. Prodej BJ 438/5 v ul. Kubínova 438/6 v k.ú. Pokratice dle schválených Zásad prodeje
obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice.
Žadatel: OSNMM

kupní
cena

kupující

2+0

39,50 m2

810.000,- Kč

Z.L.

adresa

výměra

5.

velikost

byt.č.

Odůvodnění: Jedná se o poslední neprodanou BJ v ul. Kubínova 438/6, za kterou musí město přispívat
do fondu oprav. RM schválila dne 23.01.2018 pod bodem usnesení 47/2/2018 způsob prodeje
obálkovou metodou. Uvedený kupující zvítězil s nejvyšší nabídkovou kupní cenou.

412 01 Litoměřice

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 438/5, v domě č.p. 438 na pozemku parc.č. 657/8 a
souvisejících podílů ve výši 3950/279574 na společných částech domu a pozemku v k.ú.
Pokratice, za nejvyšší nabídkovou cenu 810.000 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva
do katastru nemovitostí, panu Z.L., Litoměřice.
40. Prodej BJ 1756/10 v ul. Družstevní 1756/25 v k.ú. Litoměřice dle schválených Zásad prodeje
obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice.
Žadatel: OSNMM

velikost

výměra

kupní
cena

kupující

10.

1+1

41,39 m2

820.000,- Kč

M.Ch.

adresa

byt.č.

Odůvodnění: Jedná se o poslední neprodanou BJ v ul. Družstevní 1756/25, za kterou musí město
přispívat do fondu oprav. RM schválila dne 23.01.2018 pod bodem usnesení 47/2/2018 způsob prodeje
obálkovou metodou. Uvedený kupující zvítězil s nejvyšší nabídkovou kupní cenou.

252 28 Černošice

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 1756/10, v domě č.p. 1756 na pozemku parc.č. 2563/123
a souvisejících podílů ve výši 4139/179531 na společných částech domu a pozemku v k.ú.
Litoměřice, za nejvyšší nabídkovou cenu 820.000,- Kč a uhrazení správního poplatku za vklad
práva do katastru nemovitostí, panu M.Ch., Černošice.
41. Zřízení věcného břemene – služebnosti, umístění provozování, údržby a oprav zařízení NN
k části pozemků parc.č. 848/3,848/4 k.ú. Litoměřice
Žadatel: manželé J.R., Litoměřice a PhDr. R.Š. MBC, Ústí nad Labem
Odůvodnění: Žadatelé jsou spoluvlastníky pozemku parc.č. 851/2 v k.ú. Litoměřice, na němž je
umístěna stavba garáže.
Ve spolupráci se spol. ČEZ Distribuce, a.s. v rámci stavby “IV-12-4014225 - LT, Ltm - NN, v ul.,
ppč.851/2, nové OM“ umístili na pozemky v majetku obce parc.č. 848/3 a 848/4 k.ú. Litoměřice
kabelovou přípojku NN. Část stavby je zajištěna věcným břemenem se spol. ČEZ Distribuce (Smlouva
o VCB k části pozemku parc.č. 848/3 v k.ú. Litoměřice byla uzavřena 17.7.17 zápis v KN – 15.8.2017).
Zbylá část kabelové přípojky NN ke stavbě garáže zůstává v majetku žadatelů.
Žadatelé souhlasí s jednorázovou náhradou vypočtenou podle platných zásad o zřizování věcných
břemen, schválených Zastupitelstvem města Litoměřice dne 23.6.2005 pod č. jed. I/20.
Objednavatelem a plátcem geometrického plánu č. 4523-53/2017 jsou žadatelé. Poplatek za vklad
práva do KN hradí žadatelé.
Parcelní
číslo
848/3
848/4

Název druhu
pozemku
ostatní plocha
ostatní plocha

Způsob využití

Výměra

zeleň

138

ostatní komunikace

965

cena celkem bez DPH

Druh
zařízení
(přípojka)

Délka
vedení
bm

náhrada za
bm / Kč

DPH 21%

výpočet
(bez DPH)

NN

8,425

64,00

113,23

539,20

NN

4,05

96,00

81,65

388,80

194,88 Kč

928,00 Kč

12,475

15

1 122,88

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

Celé platné znění „Zásad o zřizování věcných břemen, omezujících vlastnické právo Města Litoměřice k věcem nemovitým“, je uveřejněno na internetových stránkách Města Litoměřic; internetová adresa:
https://www.litomerice.cz/dokumenty-meu/1010-zasady-zrizovani-vecnych-bremen-omezujicich-vlastnicke-pravo-mesta-litomerice-akt-2008

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti, umístění provozování, údržby a oprav
zařízení NN k části pozemků parc.č. 848/3 a 848/4 v k.ú. Litoměřice, v rozsahu dle GP č. 452353/2017, ve prospěch vlastnictví pozemku parc.č. 851/2 v k.ú. Litoměřice, za jednorázovou úhradu
ve smluvní výši 928 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru
nemovitostí, který jsou povinni zaplatit současní vlastníci nemovité věci pan J.R., Litoměřice a
PhDr. Š.R., Ústí nad Labem.

42. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační
distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2472/3,5474/3 v k.ú. Litoměřice a parc.č. 84/1 v k.ú.
Pokratice
Žadatel: ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín
Odůvodnění: V rámci stavební akce „LT_Litoměřice Miřejovická – kNN příp. 13xRD; IV-12-4010107“,
byla žadatelem vybudována na pozemku v majetku obce nová elektrizační distribuční soustava.
Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č.
9810000289 dne 5.8.2011.
Objednavatelem geometrického plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky za vklad práva do KN hradí
žadatel.
Parcelní číslo

84/1

Název druhu
pozemku
ostatní plocha

Způsob využití

Výměra

ostat.komunikace

3986

Druh
zařízení
(přípojka)

Délka
vedení bm

náhrada za
bm / Kč

DPH 21%

výpočet
(bez DPH)

NN

33

77,00

533,61

2 541,00

77,00

291,06

1 386,00

96,00

2472/3

ostatní plocha

ostatní komunikace

848

NN

18

5474/3

ostatní plocha

ostatní komunikace

1935

NN

13

cena celkem bez DPH

64

262,08

1 248,00

1 086,75 Kč

5 175,00 Kč

6 261,75
Kč

cena celkem s DPH

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

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav
elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2472/3 a 5474/3 v k.ú. Litoměřice, v
rozsahu dle GP č. 1383-12677/2016 a k části pozemku parc.č. 84/1 v k.ú. Pokratice, v rozsahu dle
GP č. 1383-12677/2016, ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035,
Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 5 175 Kč + 21% DPH a uhrazení
správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.
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43. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační
distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 862/1,862/2,870,876/1,897/1,910,927,971,974,981,
1002,1006/3, 3081/1,3081/3 a 888 v k.ú. Litoměřice
Žadatel: ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín
Odůvodnění: V rámci stavební akce „IE-12-4003820, LT-Obnova kNN Rooseveltova, Pražská“, byla
žadatelem obnovena na pozemcích v majetku obce elektrizační distribuční soustava.
Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č.
9810000441 dne 26.11.2015.
Objednavatelem geometrického plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky za vklad práva do KN hradí
žadatel.
a)
Parcelní číslo

Název druhu pozemku

862/1
ostatní plocha
862/1
ostatní plocha
862/2
ostatní plocha
870
zahrada
870
zahrada
876/1
ostatní plocha
897/1
ostatní plocha
897/1
ostatní plocha
910
ostatní plocha
910
ostatní plocha
927
ostatní plocha
971
ostatní plocha
974
ostatní plocha
981
ostatní plocha
1002
ostatní plocha
1006/3
zastavěná plocha a nádvoří
3081/1
ostatní plocha
3081/3
ostatní plocha
cena celkem bez DPH

Způsob využití
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace

ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
společný dvůr
ostatní komunikace
ostatní komunikace

Výměra
710
710
589
1228
1228
2050
2507
2507
3608
3608
938
630
2399
626
777
557
7577
24

Druh
zařízení
(přípojka)
kNN
SS 300
kNN
SR402
kNN
kNN
SR 522
kNN
SR 522
kNN
kNN
kNN
kNN
kNN
kNN
kNN
kNN
kNN

Délka vedení
bm/ks

náhrada za
bm / Kč

25,05
1,00
0,81
1,00
0,11
62,45
2,00
23,55
1,00
372,66
64,34
12,81
0,47
39,64
49,77
45,17
178,77
3,00
878,6+5

96,00
500,00
96,00
500,00
64,00
96,00
500,00
96,00
500,00
96,00
96,00
96,00
96,00
96,00
96,00
160,00
96,00
96,00

DPH 21%

výpočet (bez
DPH)

505,01
105,00
16,33
105,00
1,48
1 258,99
210,00
474,77
105,00
7 512,83
1 297,09
258,25
9,48
799,14
1 003,36
1 517,71
3 604,00
60,48
18 843,92 Kč

2 404,80
500,00
77,76
500,00
7,04
5 995,20
1 000,00
2 260,80
500,00
35 775,36
6 176,64
1 229,76
45,12
3 805,44
4 777,92
7 227,20
17 161,92
288,00
89 732,96 Kč

108 576,88
Kč

cena celkem s DPH
Cena za BM je určena dle platných zásad, schválených Zastupitelstvem města Litoměřice dne 23.6.2005 pod č. jed. I/20

Dále byla pro akci uzavřena smlouva 9810000441/2 dne 8.12.2015 z důvodu doplnění pozemku parc.č.
888 v k.ú. Litoměřice, jehož je Město Litoměřice spoluvlastníkem (výše podílu 310/1000). Smlouva o
věcném břemeni mezi žadatelem a spoluvlastníky parc.č. 888 v k.ú. Litoměřice bude uzavírána
samostatně.
Objednavatelem geometrického plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky za vklad práva do KN hradí
žadatel.
b)
Parcelní číslo podíl

Název druhu pozemku

888
Zastavěná plocha nádvoří
888
Zastavěná plocha nádvoří
cena celkem bez DPH

Způsob využití

Výměra

310/1000 (0,31x160,-)
310/1000 (0,31x500,-)

198
198

Druh
zařízení
(přípojka)
NN
SS100

Délka
vedení bm

náhrada za
bm / Kč

0,27
1
0,27+1

49,60
155,00

DPH 21%

výpočet
(bez
DPH)

2,81
32,55
35,36 Kč

13,39
155,00
168,39 Kč

203,75 Kč

cena celkem s DPH
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Návrh na usnesení:
ZM schvaluje
a) zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační
distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 62/1, 862/2, 870, 876/1, 897/1, 910, 927, 971, 974,
981, 1002, 1006/3, 3081/1 a 3081/3 v k.ú. Litoměřice, v rozsahu dle GP č. 4587-74/2018 ve
prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za
jednorázovou úhradu ve smluvní výši 89 733 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku
za vklad práva do katastru nemovitostí
b) zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační
distribuční soustavy ke spoluvlastnickému podílu na pozemku parc.č. 888 v k.ú. Litoměřice
o velikosti podílu 310/1000, v rozsahu dle GP č. 4587-74/2018 ve prospěch oprávněného spol.
ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve
smluvní výši 168 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru
nemovitostí.

44. Zřízení věcného břemene – služebnosti, umístění provozování, údržby a oprav vodovodní,
kanalizační přípojky a plynárenského zařízení (NTL) k části pozemků parc.č. 3864/80, 3836/6,
3836/1, 3864/8, 3864/73 a 3864/8, k.ú. Litoměřice
Žadatel: Manželé Bc. D.J.a Mgr. D.I., Litoměřice
Odůvodnění: Žadatelé jsou od ledna 2018 vlastníky pozemků parc.č. 3864/78 a 3864/77, jehož součástí
je stavba rodinného domu č.p. 2297 v části obce Předměstí, vše v k.ú. Litoměřice. Vodovodní,
kanalizační a plynovodní přípojku žadatelé koupili od původních vlastníků spolu s pozemky a RD.
Předchozí vlastnící (manž. N.) s Městem Litoměřice uzavřeli Budoucí smlouvy k umístění přípojek vody
a kanalizace č. 9810000400 a plynu č. 9810000401 a uhradili předpokládanou výši jednorázové náhrady
za umístění přípojek.
Po předložení GP byl zjištěn větší rozdíl v předpokládané a skutečné délce. Doplatek rozdílu
jednorázové úhrady ve výši 730 Kč s DPH bude uhrazen žadateli.
Geometrické plány č. 4255-137/2014, 4562-258/2017 a 4585-31/2018 zajistili žadatelé. Poplatek za
vklad práva do KN hradí žadatelé.
Výměra

Druh zařízení
(přípojka)

Délka zařízení
bm

náhrada
za bm /
Kč

DPH 21%

výpočet
(bez
DPH)

jiná plocha

28

kanalizační

1,515

80,00

25,45

121,20

ostatní plocha

ostatní komunikace

52

kanalizační

0,1

96,00

2,02

9,60

3836/1

ostatní plocha

ostatní komunikace

3522

kanalizační

2,535

96,00

51,11

243,36

Parcelní
číslo

Název druhu
pozemku

3864/80

ostatní plocha

3836/6

Způsob využití

3864/8

ostatní plocha

ostatní komunikace

355

vodovodní

4,99

96,00

100,60

479,04

3864/73

ostatní plocha

ostatní komunikace

113

vodovodní

2,24

96,00

45,16

215,04

3864/8

ostatní plocha

ostatní komunikace

355

NTL přípojka

2,87

96,00

57,86

275,52
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Jednorázová úhrada celkem

14,25

282,19

1 343,76

uhrazeno záloha

-128,73

-614,00

Doplatek jednorázové úhrady bez DPH

110,72

729,76

840,48

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

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

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti, umístění provozování, údržby a oprav
vodovodní přípojky na parc.č. 3864/8 a 3864/73 v k.ú. Litoměřice, v rozsahu dle GP č. 4255137/2014, kanalizační přípojky na parc.č. 3864/80, 3836/6 a 3836/1 v k.ú. Litoměřice v rozsahu dle
GP č. 4562-258/2017 a plynárenského zařízení (NTL) na parc.č. 3864/8 v k.ú. Litoměřice v rozsahu
dle GP č. 4585-31/2018, vše ve prospěch vlastnictví pozemků parc.č. 3864/78 a 3864/77 v k.ú.
Litoměřice, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1344 Kč +21% DPH a uhrazení správního
poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, který jsou povinni zaplatit současní vlastníci manželé Bc. J.D. a Mgr. I.D., Litoměřice.

45. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského
zařízení k části pozemků parc.č. 3366,3374,3672/1,3672/2,3672/5, 3454 a 3789 v k.ú. Litoměřice
Žadatel: GasNet, s.r.o., IČO:27295567, Klíšská 940, Ústí nad Labem
Odůvodnění: V rámci stavební akce „REKO MS Litoměřice-Kozinova+1“ žadatel zrekonstruoval část
plynárenského zařízení v ul. Kozinova.
Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č.
9810000415 dne 8.4.2015 vč. dodatku 1 a 2. Objednavatelem geometrického plánu a jeho plátcem byl
žadatel. Poplatky za vklad práva do KN hradí žadatel.
Parcelní
číslo
3366

Název druhu
pozemku
ostatní plocha

Způsob využití

Výměra

ostatní komunikace

1415

Druh
zařízení
(přípojka)

Délka
vedení
bm

náhrada za
bm / Kč

DPH 21%

výpočet
(bez DPH)

NTL

9,17

96,00

184,87

880,32

2,61

96,00

52,62

250,56

3374

ostatní plocha

ostatní komunikace

724

NTL

3454

ostatní plocha

ostatní komunikace

1264

NTL

4,47

96,00

90,12

429,12

96,00

1 817,22

8 653,44

3672/1

ostatní plocha

ostatní komunikace

2597

NTL

90,14

3672/2

ostatní plocha

ostatní komunikace

271

NTL

12,22

96,00

246,36

1 173,12

3672/5

ostatní plocha

ostatní komunikace

136

NTL

2,43

96,00

48,99

233,28

3,75

96,00

75,60

360,00

12,35

96,00

3789

ostatní plocha

ostatní komunikace

1110

NTL

3672/1

ostatní plocha

ostatní komunikace

2597

NTL

cena celkem bez DPH

137,14

248,98

1 185,60

2 764,74 Kč

13 165,44 Kč

15 930,18
Kč

cena celkem s DPH
Cena za BM je určena dle platných zásad, schválených Zastup. města Litoměřice dne 23.6.2005 pod č. jed. I/20
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Návrh na usnesení:
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav
plynárenského zařízení k části pozemků parc.č. 3366, 3374, 3672/1, 3672/2 a 3672/5 k.ú.
Litoměřice v rozsahu dle GP č. 4557A-2017549/2018 k části pozemků parc.č. 3454, 3672/1 a 3789,
k.ú. Litoměřice v rozsahu dle GP č. 4557B -2017549/2018, ve prospěch oprávněného GasNet,
s.r.o., IČO:27295567, Klíšská 940, Ústí nad Labem, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši
13.165 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

46. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav
telekomunikačního zařízení k části pozemků parc.č. 3067/1 a 3081/1 v k.ú. Litoměřice
Žadatel: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3
Odůvodnění: V rámci stavební akce „Výměna rozvaděče na parc.č. 3080 v k.ú. Litoměřice ve městě
Litoměřice 16010-035840 - RVDSL1621_C_U_LITE40_MET, v k.ú. Litoměřice“ byl žadatelem vyměněn
rozvaděč telekomunikačního vedení v ul. Osvobození, spolu s výměnou vzniklo nové napojení.
Před stavební akcí nebyla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene. Žadatel
souhlasí s výpočtem jednorázové náhrady podle zásad schválených Zastupitelstvem města Litoměřice
dne 23.6.2005 pod č. jed. I/20. Objednavatelem geometrického plánu a jeho plátcem byl žadatel.
Poplatky za vklad práva do KN hradí žadatel.
Parcelní
číslo

Název druhu
pozemku

3067/1

ostatní plocha

ostatní komunikace

3081/1
ostatní plocha
cena celkem bez DPH

ostatní komunikace

Způsob využití

4920 telekomunikační

Délka
vedení
bm
0,9

náhrada
za bm /
Kč
96,00

7577 telekomunikační

6,9

96,00

Výměra

Druh zařízení
(přípojka)

7,8

DPH 21%

výpočet
(bez DPH)

18,14

86,40

139,10

662,40

157,25 Kč

748,80 Kč

906,05 Kč

cena celkem s DPH

Cena za BM je určena dle platných zásad, schválených Zastup. města Litoměřice dne 23.6.2005 pod č. jed. I/20
Celé platné znění „Zásad o zřizování věcných břemen, omezujících vlastnické právo Města Litoměřice k věcem nemovitým“, je
uveřejněno na internetových stránkách Města Litoměřic; internetová adresa: https://www.litomerice.cz/dokumenty-meu/1010zasady-zrizovani-vecnych-bremen-omezujicich-vlastnicke-pravo-mesta-litomerice-akt-2008

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav
telekomunikačního zařízení k části pozemků parc.č. 3067/1 a 3081/1 v k.ú. Litoměřice, v rozsahu
dle GP č. 4597-550/2017, ve prospěch oprávněného spol. Česká telekomunikační infrastruktura
a.s., IČO: 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 749 Kč
+ 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.
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47. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační
distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2355/1 a 2355/18 v k.ú. Litoměřice
Žadatel: ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín
Odůvodnění: V rámci stavební akce “ IV-12-4014792 - LT, Ltm, Jasanová, NN, ppč. 2355/1, nové OM“
byla žadatelem vybudována na pozemcích v majetku obce nová elektrizační distribuční soustava.
Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č.
9810000500 dne 12.10.2016.
Objednavatelem geometrického plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky za vklad práva do KN hradí
žadatel.
Parcelní
číslo
2355/18

Název
druhu
pozemku
orná půda

2355/1
orná půda
cena celkem bez DPH

Způsob
využití

Výměra

510
1935

Druh
zařízení
(přípojka)

Délka
vedení
bm

náhrada
za bm / Kč

DPH 21%

výpočet
(bez DPH)

NN

5

27,00

28,35

135,00

NN

3

27,00

8

17,01

81,00

45,36 Kč

216,00 Kč

261,36 Kč

cena celkem s DPH

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

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav
elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2355/1 a 2355/18 v k.ú. Litoměřice
v rozsahu dle GP č. 4596-18/2018 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s. IČO:
24729035, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 216 Kč + 21% DPH a
uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.
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48. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační
distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4190 v k.ú. Litoměřice
Žadatel: ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín
Odůvodnění: V rámci stavební akce “ IV-12-4011904 - LT, Litoměřice, Janáčkova 4185/1, zahr. osada“
byla žadatelem vybudována na pozemku v majetku obce nová elektrizační distribuční soustava.
Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č.
9810000364 dne 24.8.2015.
Objednavatelem geometrického plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky za vklad práva do KN hradí
žadatel.
Parcelní
číslo

4190
4190

Název
druhu
pozemku
ostatní
plocha
ostatní
plocha

Způsob
využití

Výměra

zeleň

58774

zeleň

58774

Druh
zařízení
(přípojka)
NN
Přípojková
skříň.

cena celkem bez DPH

Délka
vedení
bm

náhrada
za bm /
Kč

DPH 21%

výpočet
(bez DPH)

101

64,00

1357,44

6464,00

1

500,00

105,00

500,00

23

1462,44
Kč

6964,00 Kč

8426,44

cena celkem s DPH

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

Návrh na usnesení:
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav
elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4190 v k.ú. Litoměřice v rozsahu dle
GP č. 4602-17/2018 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s. IČO: 24729035, Teplická
874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 6964 Kč + 21% DPH a uhrazení správního
poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.
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