
 
 

POZVÁNKA 
 
 

na 5. jednání Zastupitelstva m ěsta Litom ěřic konané dne 29. 6. 2017 od 16:00 hod. 
v Kulturním a konferen čním centru v Litom ěřicích, 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. Rozpo čtová opat ření dle doporu čení FV ze dne 19.6.2017   
2. Schválení ú četní záv ěrky m ěsta Litom ěřice za rok 2016 a Záv ěrečného ú čtu m ěsta 

Litom ěřice za rok 2016 v četně Zprávy o výsledcích p řezkoumání hospoda ření města 
Litom ěřice za rok 2016       

3. Schválení Projektu "Rekonstrukce části areálu bývalých kasáren na sportovní zázemí":  
a) záměru podání žádosti o dotaci z MŠMT - podprogramu 133 D 531 - Podpora materiáln ě 
technické základny sportu - ÚSC, SK a TJ 
b) zajišt ění spolufinancování projektu ze strany M ěsta Litom ěřice z vlastních rozpo čtových 
prost ředků města ve výši min. 40 % celkových uznatelných výdaj ů akce    

4. OZV o veřejném po řádku - dopln ění 
5. Schválení zm ěny části m ěsta (zrušení části Za Nemocnicí)  
6. Projednání podaných nabídek na pronájem areálu v ýstavišt ě „Zahrada Čech“ a uzav ření 

licen ční smlouvy k ochranným známkám „Zahrada Čech“, schválení vít ězného uchaze če 
a schválení uzav ření smluv s tímto uchaze čem     

7. Vzetí na v ědomí vyhodnocení TOP problém ů 2017/18 z fóra, z ankety a ze sociologického 
průzkumu         

8. Schválení aktualizovaného zásobníku projekt ů Města Litom ěřice 2017+ 
9. Schválení zprávy o napln ění Akčního plánu 2016 ke Strategickému plánu m ěsta Litom ěřice   
          
Majetkové záležitosti:  
Záměry: 
10. Prodej opušt ěného a neudržovaného hrobového za řízení – kopaný hrob, sektor I.Jshr., 

eviden ční číslo 293 na m ěstském h řbitov ě  
11. Prodej opušt ěného a neudržovaného hrobového za řízení – klasická hrobka, sektor IV., 

eviden ční číslo 87 na m ěstském h řbitov ě 
12. Směna pozemku parc. č. 1345/312 o vým ěře 75 m2 za parc.č. 1345/313 o vým ěře 10 m2 v k.ú. 

Pokratice ve vl. m ěsta (nezapsaný odd ěl.geometr.plán) bez finan čního vyrovnání 
13. Bezúplatný p řevod pozemku parc. č. 4008/58 o vým ěře 560 m2 včetně stavby bez č.p. a části 

pozemku parc. č. 4008/1 (ost.plocha) v k.ú. Litom ěřice (nutný odd ěl.geometr.plán) 
 
Prodeje: 
14. Směna pozemku parc. č. 1345/316 o vým ěře 2 m2 za parc. č.1344/16 o vým ěře 4 m2 (vl.m ěsta)   

v k.ú. Pokratice (nezapsaný odd ěl.geometr.plán) 
15. Prodej pozemku o velikosti podílu ½ pozemku par c.č. 1233/22 o vým ěře 1627 m2 (orná 

půda) v k.ú. Sivice 
16. Prodej pozemku parc. č. 663/1 o vým ěře 329 m2 (lesní pozemek) v k.ú. Čeřeništ ě 
17. Prodej pozemku dle nezapsaného odd ěl.geometr.plánu parc. č. 3295/8 o vým ěře 7 m2 

(ost.plocha) v k.ú. Litom ěřice 
18. Prodej pozemku parc. č. 1458/6 o vým ěře 6 m2 a parc.č. 1458/8 o vým ěře 3 m2  (zast.plocha) 

v k.ú.Litom ěřice   
19. Prodej pozemku parc. č. 1458/7 o vým ěře 5 m2 a parc.č. 1458/9 o vým ěře 3 m2  (zast.plocha) 

v k.ú.Litom ěřice   
20. Prodej pozemku parc. č. 1458/1 o vým ěře 16 m2 (zast.plocha) v k.ú.Litom ěřice   



21. Prodej pozemku parc. č. 826/3 o vým ěře 16 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litom ěřice  
22. Prodej pozemku parc. č. 1313/117 (ostat.plocha) o vým ěře 8 m2 v k.ú. Litom ěřice    
23. Prodej pozemku parc. č. 1265/148 o vým ěře 13 m2 v k.ú. Pokratice (nezapsaný  odd ěl. 

geometr.plán) 
24. Nákup části nemovité v ěci - stavby bez č.p. stojící na pozemku parc. č. 2719/41 o vým ěře 

61 m2 v k.ú. Litom ěřice (vl.m ěsto) 
25. Nákup pozemku parc. č. 2472/141 o vým ěře 1361 m2 (orná p ůda) dle nezapsaného odd ěl. 

geometr.plánu v k.ú. Litom ěřice 
26. Nákup stavby, která se nezapisuje do katastru n emovitostí, bývalého železni čního tunelu 

v k.ú. Litom ěřice 
27. Bezúplatný p řevod pozemk ů – přijetí daru parc. č. 1345/311, 1345/308, 1345/309 a 1344/3  

o celkové vým ěře 533 m2 v k.ú. Pokratice (nezapsaný odd ěl.geometr.plán) 
28. Prodej pozemku parc. č. 4008/129 o vým ěře 48 m2  (ost.plocha) v k.ú. Litom ěřice 
29. Bezúplatný p řevod nemovité v ěci - pozemku parc. č.1267/25 (ostat.plocha) v k.ú. Litom ěřice, 

smlouva č.j. 3005/2017 od ČR ÚZSVM, Rašínovo náb řeží 390, Praha 
30. Zřízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění provozování, údržby a oprav deš ťové 

kanalizace k části pozemku parc. č. 4855/1 v k.ú. Litom ěřice 
31. Zřízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění provozování, údržby a oprav elektriza ční 

distribu ční soustavy k části pozemku parc. č. 848/3 v k.ú. Litom ěřice 
32. Zřízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění provozování, údržby a oprav  

kanaliza čního za řízení k části pozemku parc. č. 4889/3 k.ú. Litom ěřice 
 
VII. Informace 
VIII. Interpelace 
IX. Diskuze 
X. Závěr 



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

N  Á  V  R  H     D  O     Z M 
 
 
 
pro jednání ZM,  dne : 29. 6. 2017 
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 19. 6. 2017 (viz příloha orig. zápisu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                              
 



 

Zápis 
z jednání výboru p ři Zastupitelstvu m ěsta Litom ěřice 

Finanční výbor (FV) 

konaného dne 19. 6. 2017 od 16:00 v zasedací místnosti ČNIS 

Přítomni: 

• ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV  
• ing. Jaroslav Marek 
• Václav Knotek  
• Jiří Landa   
• Mgr. Jan Fibich 
• David Šikula 
 
 
 

Omluveni: 
• ing. Vladimír Kestřánek, MBA – místopředseda FV 
 

 

 

 

 

 
 

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

Zapisovatel: ing. Iveta Zalabáková 

Program: 

1. Návrhy na rozpočtová opatření 
2. Různé 
 

 

Konec jednání: 16:50 

Termín příštího jednání:  4. 9. 2017 od 16:00 v zasedací místnosti ČNIS  

Zapsal (a): ing. Iveta Zalabáková 
 



Hosté: Bc. Tamáš, ing. Brunclíková, ing. Křížová, ing. Grund, Mgr. Härting 
 

Ad 1. Návrhy na rozpo čtová opat ření: 
Finanční výbor v rámci tohoto bodu projednává předložené návrhy rozpočtových opatření níže uvedených 
odborů, kde v diskusi s vedoucími odborů, příp. vedoucí ekonomického odboru provádí položkovou kontrolu 
obsahu, rozsahu a oprávněnosti požadavku. 
 
Dotace 2017 – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV bere informaci na vědomí, souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení.  
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)   
 
Odbor ekonomický – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor správní - viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor školství, kultury, sportu a pam. pé če – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor správy nemovitého majetku m ěsta – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor životního prost ředí – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor sociálních v ěcí a zdravotnictví – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor územního rozvoje – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Útvar strategického plánování a udržitelného rozvoj e – viz p říloha (soubor rozpo čtových opat ření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
  
celkem navržená rozpo čtová opat ření – snížení schodku rozpo čtu o částku 2 397 tis. K č (tj. snížení 
financování – zapojení zdrojů z min. let) – schodek rozpo čtu  po zohlednění navržených rozpočtových 
opatření ve výši 50 044 tis. K č -   viz  příloha (soubor rozpočtových opatření) 
 
 
Ad 2. Různé:  

 
vývoj da ňových p říjmů k 5/2017:    

- v porovnání se stejným obdobím minulého roku je stav plnění jednotlivých daní (viz příloha) vyšší o 
cca 10,9 mil. K č (tj. + 11,5 %), z toho zejména:  
• daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (položka 1111) cca + 2,8 mil. Kč (+ 11 %) 
• daň z příjmů právnických osob (položka 1121) cca + 0,8 mil. Kč (+ 4 %) 
• daň z přidané hodnoty (položka 1211) cca + 7,6 mil. Kč (+ 16 %) 
 

 
 
 



 
 
 
 

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

• Návrhy rozpočtových opatření  
• Daňové příjmy k 5/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdělovník:   

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

 



původní změna nový původní změna nový

33063/3323 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO ZŠ B. Němcové 0 1 245 1 245 0 1 245 1 245 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO ZŠ B. Němcové 33063/3323

29008/5000 MZe ČR - účel. dot. - náklady na činn. odbor. lesního hosp. 131 133 264 131 133 264 MZe ČR - účel. dot. - náklady na činn. odbor. lesního hosp. 29008/5000

14xxx/6300 MV ČR - účel. dot. - mobilní kamerový set 0 120 120 0 120 120 MV ČR - účel. dot. - mobilní kamerový set 14xxx/6300

34070/3401 MK ČR-účel.dot.- PO-Knihovna K.H.Máchy  -Knihovna 21. století 0 13 13 0 13 13 MK ČR-účel.dot.- PO-Knihovna K.H.Máchy  -Knihovna 21. století 34070/3401

13011/6300 MPSV ČR - finanční vypořádání účel. dot. - OSPOD r. 2016 0 1 068 1 068

52 441 -1 068 51 373

51 373 1 068 52 441 73 360 1 068 74 428 platy vč. zákon. poj. - pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ 2039/2000

13010/6300 MPSV ČR - státní přísp. na výkon pěstounské péče 2 560 -36 2 524 2 560 -36 2 524 MPSV ČR - státní přísp. na výkon pěstounské péče 13010/6300

13015/6300 MPSV ČR - účel. dot. - příspěvek na výkon sociální práce 0 1 359 1 359 2 219 -860 1 359 MPSV ČR - účel. dot. - příspěvek na výkon sociální práce 13015/6300
1805/6300 účel. dot. - příspěvek na výkon sociální práce 2 219 -2 219 0

9813/9100 projektu INNOVETE 0 1 543 1 543 0 600 600 projektu INNOVETE 9813/9100

9814/9100 projekt STARDUST 0 6 500 6 500 0 1 600 1 600 projekt STARDUST 9814/9100

17xxx/8200 MMR ČR - účel. dot. regenerace panel. sídlišť - podpora bydlení 0 4 000 4 000 0 4 000 4 000 MMR ČR - účel. dot. regenerace panel. sídlišť 17xxx/8200

1805/1000 saldo příjmů a výdajů - vyrovnání rozpočtu 52 441 -4 343 48 098 3 156 1 500 4 656  regenerace panel. sídlišť - vlastní zdroje  8216/8200

Obec Miřejovice - společná jednotka požární ochrany 0 15 15
Obec Žalhostice - společná jednotka požární ochrany  0 32 32

22/2300 KÚÚK - účel dot. - JSDH - dopravní automobil 0 300 300 0 300 300 KÚÚK - účel dot. - JSDH - dopravní automobil 22/2300

13013/2600 MPSV ČR - účel. dot. - OP Zaměstnanost 0 166 166 0 166 166 MPSV ČR - účel. dot. - OP Zaměstnanost 13013/2600

34053/3401 MK ČR - účel. dot. Knihovna K.H.Máchy - zvýšení kvality poskyt. služeb 0 99 99 0 99 99 MK ČR - účel. dot. Knihovna K.H.Máchy - zvýšení kvality poskyt. služeb 34053/3401

161 165 9 995 171 160 81 426 9 995 91 421

47 47 2301/2300Obec Miřejovice - Žalhostice  - společná jednotka požární ochrany 

Celkem

DOTACE r. 2017    

Rozpočet (v tis. Kč)
P ř í j m y V ý d a j e 

N á z e v N á z e vÚZ/ORG ÚZ/ORG

0

saldo příjmů a výdajů - vyrovnání rozpočtu1805/1000

2301/2300

Celkem



pro jednání ve finančním výboru, dne: 19.6.2017

předkládá odbor:

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 48 098 -10 48 088

2 FÚ - zrušený odvod z VHP 5 000 1 500 6 500

3 daň z hazardních her 20 000 -1 500 18 500

1804/1000 nahodilé příjmy 10 10 20

73 108 0 73 108

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:

Příjmy

2-4 Navýšení rozpočtu s ohledem na plnění příjmů.

1 O finanční prostředky ve výši 10 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města:

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  12.6.2017 Mgr. Karel Krejza

Datum, podpis navrhovatele:                                   12.6.2017 Ing. Iveta Zalabáková

C e l k e m 

1802/1000

ÚZ/ORG

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

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

1. Tabulka P ř í j m y 

ekonomický

Rozpočet (v tis. Kč)
N á z e v



pro jednání ve finančním výboru, dne: 19.6.2017

předkládá odbor: správní

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 48 088 -140 47 948

2 2805/2000 Ploskovice - svatební obřady 100 30 130

3 2805/2000 příspěvky, náhrady, vratky, pronájmy, sankč. popl. a ostat. příjmy 499,2 110 609,2

48 687,2 0 48 687,2

původní změna nový

4 2020/2000 operativní leasing elektromobily 1 030 34 1 064

5 2014/2000 Mírové nám. 15/7,16/8 - oprava fasády vč. fresek 1 200 -950 250

6 2014/2000 opravy budov a výtahů, malování kanceláří 845 200 1 045

7 2014/2000 kancelář. potřeby, údržbářský mat., spotřební mat. 700 48 748

3 775 -668 3 107

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje:

2-3 Navýšení rozpočtu s ohledem na plnění příjmů.

4 Navýšení potřeby fin. prostředků z důvodu zapůjčení dalšího hybridního vozidla VW Passat.

5-7 Vratka částky, která nebude vyčerpána, část ponechána na platbu za lešení a možné vícepráce a část převedena 

na položku opravy budov (opravy podlah, malování chodeb a kanceláří, rozšíření zamyk. systému dalšího patra ul. Pekařská 2 

o zhotovení generálních klíčů cca 48 tis. Kč). Zůstatek rozpočtu 668 tis. Kč (950-200-48-34) bude přesunut do rozpočtu OÚR.

1 O finanční prostředky ve výši 140 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

  

Datum, podpis projednání s vedením města:   

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     12.6.2017 Mgr. Milan Čigáš

Datum, podpis navrhovatele - vedoucí odboru:                   12.6.2017 Ing. Jaroslav Lachman

V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

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

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka



pro jednání ve finančním výboru, dne: 19.6.2017

předkládá odbor: školství, kultury, sportu a PP

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 47 948 604 48 552

2 3801/3400 správní popl. pokuty 20 30 50

5 3238/3200 TJ Slavoj - splátka půjčky 0 70 70

47 968 704 48 672

původní změna nový

3 3046/3321 ZŠ ul. Na Valech - rekonstrukce učeben 1 085 150 1 235

4 3046/3339 ZUŠ ul.Masarykova - neinv. příspěvek PO na provoz 400 24 424

6 3610/3500 DDM Rozmarýn - Jiráskovy sady - elektro 0 230 230

7 3046/3401 Knihovna K.H.Máchy - neinv. příspěvek na provoz 2 164 100 2 264

8 3300/3500 ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus 750 115 865
9 3401/3500 Knihovna K.H.Máchy - VZT vyhotovení PD 0 85 85

4 399 704 5 103

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje:

2 Navýšení rozpočtu s ohledem na plnění rozpočtu.

3 Na žádost PO ZŠ Na Valech požadujeme navýšení neinv. příspěvku na provoz z důvodu špatného stavu  

podlahových krytin v 1.patře budovy školy - žádost viz příloha.

4 Na žádost PO ZUŠ požadujeme navýšení neinv. příspěvku na provoz z důvodu zajištění bezpečného provozu

v rámci výuky tanečního oboru v Kulturním a kongresovém centru - žádost viz příloha.

5 Splátka půjčky dle uzavřené smlouvy.

6 Na žádost PO DDM Rozmarýn, která je provozovatelem DDH v Jiráskových sadech, žádáme do rozpočtu odboru

částku ve výši 230 tis. Kč na instalaci klimatizace v učebně, kanceláři a prostorách občerstvení pro návštěvníky

dětského dopravního hřiště - žádost viz příloha.

7 Na žádost PO Knihovna K.H.Máchy požadujeme navýšení neinv. příspěvku na provoz na vedení externí účetní/ 

ekonomické/personální agendy na období 9-12/2017 - žádost viz příloha.

8 Navýšení UZ ZŠ, MŠ havárie z důvodu opravy římsy, fasády a oplechování nad hlavním vchodem ZŠ Na Valech na základě

předloženého rozpočtu souvisejících prací, část z RO  ZM 27.4. ve výši 100 tis. Kč byla použita na opravu schodiště resp. 

35 tis. Kč.

Žádost a rozpočet viz příloha.

9 Za účelem zhotovení PD pro vybudování rozvodů vzduchotechniky / chlazení po všech veřejně přístupných 

prostorách Knihovny K.H.Máchy žádáme o fin. prostředky ve výši 85 tis Kč. Projekt bude předložen v rámci 

aktuální průběžné výzvy OPŽP, kde možná finanční podpora činí až 70% uznatelných nákladů, včetně nákladů 

na zhotovení PD.

1 O finanční prostředky ve výši 604 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     12.6.2017 Mgr. Karel Krejza

Datum, podpis navrhovatele - vedoucí odboru:                   12.6.2017 Ing. Andrea Křížová

C e l k e m 

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

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

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)



pro jednání ve finančním výboru, dne: 19.6.2017

předkládá odbor:
a OLH

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 48 552 285 48 837

2 4802/4000 prodej hrobových příslušenství 5 15 20

48 557 300 48 857

původní změna nový

3 4202/4000 nákup pozemku pod kom. od fyz. osob a org. 1 000 300 1 300

1 000 300 1 300

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :  

Příjmy a výdaje:

2 Navýšení rozpočtu s ohledem na plnění příjmů.

3 Veřejně prospěšná stavba, nákup komunikace Nechybová-Seberová (Miřejovická stráň) projednání v ZM dne 29.06.2017. 

1 O finanční prostředky ve výši 285 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     12.6.2017 Mgr. Karel Krejza

Datum, podpis navrhovatele:                   12.6.2017 Mgr. Václav Härting

C e l k e m 

C e l k e m 

V ý d a j e

ÚZ/ORG

2. Tabulka

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

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

Rozpočet (v tis. Kč)

správy nemovitého majetku města

N á z e v

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)



pro jednání ve finančním výboru, dne: 19.6.2017

předkládá odbor: odbor životního prostředí

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 48 837 -220 48 617

2 5803/5000 odvody za odnětí ze ZPF 40 40 80

3 5803/5000 správní poplatky 150 15 165

4 5202/5200 Hvězdárna - park 0 5 5

5 5205/5200 RENTCENTRUM spol. s r.o. -  úhrada dluhu 0 200 200

49 027 40 49 067

původní změna nový

6 5202/5200 Hvězdárna - park 400 5 405

7 5001/5000 nákup kontejnerů na separovaný odpad 100 35 135

500 40 540

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje:

2-3 Navýšení rozpočtu s ohledem na plnění příjmů.

4 Jedná se o příjem za pronájem odběrných míst na elektrickou energii v parku a atriu. 

5 Jde o úhradu dluhu firmy vůči městu Litoměřice.

6 Finanční prostředky budou použity k úhradě elektrické energie za park a atrium.

7 Částka bude použita k zakoupení přenosných stojanů pro pytle na separovaný odpad.

1 O finanční prostředky ve výši 220 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města: 12.6.2017 Mgr. Václav Červín

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   12.6.2017 Ing. Pavel Gryndler

C e l k e m 

C e l k e m 

Výdaje

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

1. Tabulka

Rozpočet (v tis. Kč)

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

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

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v



pro jednání ve finančním výboru, dne: 19.6.2017

předkládá odbor: odbor soc. věcí a zdravotnictví

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 48 617 427 49 044

2 6001/6100 MěN - finan. vypořádání přísp. z r. 2016 na herního terap. 0 8 8

48 617 435 49 052

původní změna nový

3 6023/6156 Centrum Srdíčko - neinv. přísp. PO na platy 6 039 350 6 389

4 6002/6100 Nemocnice Litoměřice, a.s. - analýza transformace Měn 0 85 85

6 039 435 6 474

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje:

2 Finanční vypořádání neinv. příspěvku poskytnutého v rozpočtovém období r. 2016.  

Jde o vztah mezi zřizovatelem a příslušnou přísp. organizací.

3 Dle usnesení Vlády ČR ze dne 31.5.2017 č. 408, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných

službách a správě, žádáme o navýšení 350 tis. Kč na platy od 1.7.2017.

4 Do RM 15.6. předloženo ke schválení uzavření smlouvy o daňovém poradenství a konzultační činnosti

s firmou AGIS, spol. s r.o.. Souvisí s procesem převodů majetkoprávních vztahů v souvislosti s 

ukončením činnosti příspěvkové organizace Měn a zahájení činnosti a.s.. Předmětem smlouvy je 

posouzení a modifikace záměru z hlediska daní a dalších ekon. souvislostí pro město Litoměřice.

1 O finanční prostředky ve výši 342 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města: 12.6.2017 Ing. Pavel Grund

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   12.6.2017 Ing. Bc. Renáta Jurková

Rozpočet (v tis. Kč)

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

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

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v

C e l k e m 

C e l k e m 

Výdaje

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

1. Tabulka



pro jednání ve finančním výboru, dne: 19.6.2017

předkládá odbor: odbor územního rozvoje

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 49 044 1 000 50 044
2 8211/8200 finanční podíl na vybudování infrastruktury 0 150 150
3 8233/8200 údržba a opravy místních komunikací, DZ a jiné činnosti 0 400 400

49 044 1 550 50 594

původní změna nový

4 8211/8200 ul. Jasanová 4 592 150 4 742
5 8233/8200 údržba a opravy místních komunikací, DZ a jiné činnosti 0 400 400
6 8002/8100 PD - parkovací dům - tunel 0 1 000 1 000
7 8257/8200 oprava parkánového zdiva 300 668 968
8 8004/9100 participativní rozpočet 200 -200 0
9 8004/8100 participativní rozpočet 0 200 200

5 092 2 218 7 310

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje:

2 Finanční prostředky od stavebníků z Miřejovické stráně.

3, 5 Finanční prostředky od zhotovitelů inženýrských sítí na opravu povrchů.

4 Navýšení financí na komunikace na Miřejovické stráni.

6 Projektová dokumentace na parkovací dům.

7 Navýšení položky "Oprava parkánového zdiva" o 668 tis. Kč, prostředky přesunuty z rozpočtu správního odboru. 

Finanční prostředky budou použity na opravu Máchových schodů.

8-9 Přesun rozpočtu z USPUR do rozpočtu OÚR.

1 O finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města: 13.6.2017 Mgr. Václav Červín

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   13.6.2017 Ing. Venuše Brunclíková, MBA

C e l k e m 

C e l k e m 

Výdaje

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

1. Tabulka

Rozpočet (v tis. Kč)

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

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

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v



pro jednání ve finančním výboru, dne: 19.6.2017

předkládá odbor: útvar strategického plánování 
a udržitelného rozvoje

původní změna nový

1 9102/9100 Zdravé město 50 11 61

50 11 61

původní změna nový

2 9102/9100 Zdravé město 430 11 441

430 11 441

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

Příjmy a výdaje:

1-2 Navýšení příjmu finančních prostředků o DPH za prezentaci hlavních partnerů akce UŽÍT 2017 -  

proběhne na základě vydaných faktur dohromady ve výši 60 500 Kč (vč. DPH). T

Přijaté finanční prostředků budou naopak využity na náklady spojené s akcí ve výši  60 500 Kč (s DPH).  

Datum, podpis navrhovatele:                   

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     12.6.2017 Mgr. Milan Čigáš

Datum, podpis navrhovatele:                   12.6.2017 Ing. Jaroslav Klusák, Ph.D.

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

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

1. Tabulka P ř í j m y 

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

C e l k e m 

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)



saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 52 441

dotace -4 343

mezisoučet 48 098

ekonomický -10

mezisoučet 48 088

správní -140

mezisoučet 47 948

školství, kultury, sportu a PP 604

mezisoučet 48 552

správa nemovitého majetku města 285

mezisoučet 48 837

životního prostředí -220

mezisoučet 48 617

sociálních věcí a zdravotnictví 427

mezisoučet 49 044

stavební úřad

mezisoučet 49 044

územního rozvoje 1 000

mezisoučet 50 044

městská policie

mezisoučet 50 044

útvar obrany a krizového řízení

mezisoučet 50 044

obecní živnostenský úřad

mezisoučet 50 044

dopravy a silničního hospodářství

mezisoučet 50 044

oddělení projektů a strategií

mezisoučet 50 044

stav po 3. RO ve FV 50 044

3. RO ve FV celkem -2 397

členění dle odborů zdroje z min. let



Výběr daní za období      
1-5/2017

s porovnáním na období 1-5/2016
(údaje v tis. Kč)

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

58 000 67 000 6 000 1 500 6 500 5 900 60 400 66 000 15 000 12 000 117 700 127 000 21 400 21 000

1 6 095 6 178 433 473 467 487 2 191 1 661 10 155 11 874 510 415

2 5 312 6 266 293 75 719 626 490 593 13 983 14 991 28 55

3 4 598 5 066 103 184 369 335 10 616 11 775 4 482 6 550 143 184

16 005 17 510 829 732 1 555 1 448 13 297 14 029 0 0 28 620 33 415 681 654

4 4 091 4 465 452 387 3 618 3 725 8 440 8 023 31 27

5 4 592 5 518 1 422 447 123 41 11 916 15 138 87 58

6

8 683 9 983 1 0 874 834 3 741 3 766 0 0 20 356 23 161 118 85

7

8

9

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

10

11

12

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

24 688 27 493 830 732 2 429 2 282 17 038 17 795 0 0 48 976 56 576 799 739

%
plnění 43 41 14 49 37 39 28 27 0 0 42 45 4 4

94 760 105 617

35 37

FO-KV
VÝBĚR DANÍ V ROCE

1122 1511

Daň z nem.

1211
Měsíc

1111 1112

FO-ZČ FO-SVČ

(bez PO-OBCE) 10 857

DPHPO PO-OBCE

1121

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)

% plnění (bez PO-OBCE)

Rozdíl plnění +/-

1113



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 : 29. 6. 2017 
 
předkládá: Mgr. Karel Krejza – místostarosta 
zpracoval: ing. Iveta Zalabáková – vedoucí ekonomického odboru   
                    
Návrh:  
Schválení  účetní závěrky M ěsta Litoměřice za rok 2016 a Závěrečného  účtu M ěsta Litoměřice za 
rok 2016 včetně  Zprávy o výsledcích přezkoumání   hospodaření Města Litoměřice za rok 2016 
 
Odůvodnění: 
Schválení účetní závěrky: 
- vyplývá z vyhlášky MF č. 220/2013 Sb. ke schvalování účetních závěrek některých účetních jednotek, 
která ukládá  povinnost schvalovat účetní závěrku příslušným orgánem obce  
podklady pro schvalování účetní závěrky  - viz přílohy: 

- Účetní výkazy k 31.12. 2016 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Rozvaha, Výkaz zisků a 
ztrát, Příloha, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu 

- Inventarizační zpráva za rok 2016 
- Roční zpráva orgánu veřejné správy za rok 2016 -  (zpráva interního auditu) 
- Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2016 

 
Závěrečný účet: 
- v souladu s § 17 z. 250/2000 Sb. byl návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce v termínu 15 dní 
před jednáním zastupitelstva  
- přezkum hospodaření za rok 2016 byl proveden kontrolními pracovníky KÚ Ústeckého kraje – závěr 
zprávy – nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)  
- vzhledem k závěru Zprávy o přezkumu hospodaření je tedy zastupitelstvu Města Litoměřice navrženo 
souhlasit s celoročním hospodařením Města Litoměřice za rok 2016 bez výhrad 
viz přílohy: 
Závěrečný účet Města Litoměřice za rok 2016 
Účetní výkazy k 31.12. 2016 
Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2016 
 
Úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně příloh a celá Zpráva o přezkoumání hospodaření je 
zveřejněna na webových stránkách Města Litoměřice – viz odkaz  
 
https://www.litomerice.cz/rozpocet-a-hospodareni-mesta/5629-navrh-zaverecny-ucet-za-rok-2016 
 
 
Návrh na usnesení: 
 
 ZM schvaluje účetní závěrku M ěsta Litoměřice za rok 2016 (viz příloha orig. zápisu). 

ZM schvaluje Závěrečný účet Města Litoměřice za rok 2016 bez výhrad včetně  Zprávy o 
výsledcích přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2016 (viz přílohy orig. 
zápisu). 

 
 
 
Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                              
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Úvod 
 Na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole je útvar kontroly  

a interního auditu (dále jen „interní audit“) jednou ročně povinen předkládat vedoucímu 

orgánu veřejné správy výsledky finančních kontrol. 

 

1. Hodnocení kvality vnitřního kontrolního systému. 
 

V organizaci je v platnosti příkaz starosty a tajemníka - Kontrolní systém ze dne 29. 

8. 2014 č. 12/2014 (dále jen „směrnice“), jehož aktualizace je schválena na první radě 

města dne 15. 1. 2015 pod č. 12/2014, ve vazbě na platnou legislativu. Tato směrnice 

upravuje kontrolní systém Města Litoměřice (dále jen „města“), práva a povinnosti 

vedoucích odborů a oddělení, ostatních pověřených zaměstnanců odborů MěÚ, městské 

policie, příspěvkových organizací, práva a povinnosti pracovníků kontroly a interního 

auditu. 

 Kontrolní systém zahrnuje veřejnosprávní kontrolu (dále jen „VSK“) a vnitřní 

kontrolní systém skládající se z vnitřní řídící kontroly a interního auditu. Kontrolní 

systém je nedílnou součástí systému provozního a finančního řízení. Na základě 

informací z něho vyplývajících získává vedení organizace objektivní informace o tom, 

zda městská policie, jednotlivé odbory MěÚ a jimi ekonomicky řízené příslušné 

příspěvkové organizace postupují v souladu s obecně závaznými právními normami 

a vnitřními předpisy města, a zda uskutečňují operace hospodárně, efektivně a účelně.  

 V daném roce byly schváleny další vnitřní předpisy, které jsou důležité 

k nastavení pravidel ve vazbě na činnost organizace a na její kontrolní.  

 

Organizace musela během roku zohlednit potřebu navýšení tabulkových míst na 

jednotlivých odborech, neboť tento krok byl nezbytným předpokladem pro řádný chod 

jednotlivých oddělení a odborů města, tyto změny jsou obsaženy v dokumentu č. 5/2016 

Systematizace pracovních pozic MěÚ ze dne 27. 4. 2016. Ve vazbě na tyto požadavky byl 

v průběhu roku 2016 aktualizován Organizační řád - č. 2/2016 ze dne 30. 3. 2016, č. 

3/2016 ze dne 27. 4. 2016 ve vazbě Ekonomický odbor, č. 6/2016 ze dne 2. 6. 2016 ve 

vazbě na Odbor územního rozvoj, Stavebního úřadu a Kancelář starosty a tajemníka, č. 

10/0216 ze dne 18. 8. 2016 ve vazbě na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, 

Strategického plánování a Správního odboru, č. 13/2016 ze dne 5. 12. 2016 ve vazbě na 

Odbor územního rozvoje, Odboru dopravy a silničního hospodářství, Kancelář starosty a 

tajemníka, Strategického plánování a Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. S těmito 

změnami souvisel Vnitřní předpis, který stanový platové a ostatní pracovně-právní 

nároky zaměstnanců č. 4/2016 ze dne 3. 5. 2016 a Pracovní řád č. 7/2016 ze dne 16. 6. 

2016.  

 

Na základě nové povinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon 

o registru smluv“) byla schválena a vydána dne 1. 7. 2016 Směrnice ke zveřejňování 

smluv č. 8/2016, ve které jsou stanoveny pravidla, podmínky, povinnosti a odpovědnosti 

zaměstnanců v podmínkách Městského úřadu Litoměřice (dále jen „MěÚ“) a Městské 

policie Litoměřice (dále jen „MP“) v souvislosti se zveřejňováním smluv podle tohoto 

zákona. 
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Zákon o registru smluv stanoví povinnost k uveřejňování smluv, jejichž alespoň 

jednou stranou je některý ze subjektů uvedených v § 2 odst. 1 zákona o registru smluv, 

tzv. povinné subjekty. Město Litoměřice jako obec s rozšířenou působností je povinným 

subjektem vždy. Účinnost zákona o registru smluv je stanovena od 01. 07. 2016; přičemž 

ustanovení o účinnosti smlouvy (§ 6) a o zrušení smlouvy (§ 7) nabude účinnosti dnem 

01. 07. 2017. 

Vedení města rovněž reagovala na změnu v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek a v dokumentu č. 14/2016 ze dne 22. 12. 2016 upravuje postupy a 

zásady při zadávání veřejných zakázek městem Litoměřice, zejména veřejných zakázek 

malého rozsahu ve smyslu § 27 výše uvedeného zákona. Účelem příkazu je zajistit 

zadávání veřejných zakázek v souladu se zásadami transparentnosti, přiměřenosti, 

rovného zacházení a zákazu diskriminace a při zachování principů hospodárnosti, 

efektivnosti a účelnosti. Sjednotit a stanovit postupy při zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu. Stanovit konkrétní povinnosti osobám odpovídajícím za hospodárné 

vynakládání finančních prostředků z rozpočtu města.  

 Organizace vydala Směrnici k provádění inventarizace č. 11/2016 dne 15. 11. 

2016 a Plán inventur na rok 2016 č. 12/2016 ze dne 15. 11. 2016.  

 Organizace vydává i směrnice, které nejsou určeny pouze pro zaměstnance, ale 

i pro veřejnost, neboť v nich je veřejnost informována jakým způsobem může 

komunikovat s úřadem a jeho zaměstnanci. Směrnice č. 9/2016 o poskytování informací 

ze dne 18. 8. 2016 ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, stanovuje jasně pravidla pro veřejnost, jakým způsobem mohou žádat o 

informace a jakým způsobem bude jejich žádost vyřízena. Směrnice č. 9/2014 Podpisový 

řád ze dne 1. 8. 2014 stanoví zásady a způsob podepisování písemností pro starostu, 

místostarosty, vedoucí zaměstnance a odpovědné zaměstnance ve vazbě na Organizační 

řád. 

 V rámci hodnocení kvality kontrolního systému, tj. zda je daný systém přiměřený  

a dostatečně účinný, zda je schopen reagovat na změny ekonomických a právních 

podmínek, lze konstatovat, že kontrolní prostředí je nastaveno (viz výše uvedené 

směrnice).  

 

 Na základě provedených auditů a následně navržených doporučení lze 

konstatovat, že doporučeními se auditovaný subjekt zabýval ve spolupráci s vedením 

města a byla přijata opatření k nápravě jednotlivých zjištění, přičemž opatření byla vždy 

předložena v písemné podobě.  

 

V rámci provádění jednotlivých auditů byla vždy zhodnocena rizika související 

přímo s auditovanou oblastí. 

 Vedení organizace si uvědomuje, že mapa rizik je jedním z důležitých nástrojů 

vedení, neboť řízení rizik je jednou ze základních činností managementu. Jednotlivá 

rizika ze strany vedoucích odborů jsou mapována a během roku byl vytvořen dostatečný 

prostor pro jejich aktualizaci. Identifikace rizik a jejich analýza napomáhá k výkonu 

řídící kontroly, pomáhá vytvářet kontrolní mechanismy, které zabezpečí zpětnou vazbu 

pro každého vedoucího odboru včetně vrcholového managementu. 

 

 Mapa rizik pro rok 2016 nebyla aktualizována, neboť v květnu daného roku 

rezignoval na funkci tajemník úřadu a nový tajemník nastoupil až na podzim daného 
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roku. K aktualizaci stávajících rizik a ke specifikaci nových rizik, dojde v průběhu března 

a dubna roku 2017, za účasti nového vedení.  

 

 V rámci mapy rizik byla identifikována i inherentní rizika, které plynou ze samé 

povahy daných agent na jednotlivých odborech. Tato rizika jsou neoddělitelná 

a neodmyslitelná, nejedná se o nahodilé atributy, nýbrž plynou ze samé povahy příslušné 

věci, proto není snadné k nim zaujmout účinná opatření, která by daná rizika eliminovala. 

Nicméně je nutno ze strany vedení k těmto rizikům přihlédnout a zhodnotit naléhavost 

jejich řešení. Tento úkol je nyní na novém vedení úřadu.  

 

 Činnost auditu za daný rok byla v souladu s Plánem kontrol příspěvkových 

organizací a příjemců finančních prostředků poskytnutých Městem Litoměřice pro rok 

2016 schváleným Usnesením č. 772/23/2016 Radou města Litoměřice dne 15. 12. 2016  

a  Plánem interního auditu na rok 2016 schváleným starostou města Litoměřice 8. 1. 2016 

a jeho změnami vyžádaných auditů. 

 

 Projekt „Zvýšení kvality řízení na MěÚ Litoměřice“ z Evropského sociálního 

fondu v ČR - Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen „projekt“), 

který byl realizován v letech 2010 až 2013, napomohl k nastavení a zdokonalení 

transparentního prostředí v oblasti procesů v oblasti výkonů samosprávy a státní správy, a 

s tím souvisejících činností jednotlivých agend úřadu a odpovědností jednotlivých 

zaměstnanců. Projekt skončil v prodlouženém termínu v lednu 2013, neboť na něj 

navázal projekt „Strategické řízení Města Litoměřice“ a zpracování „Strategického 

plánu“. Finalizace projektu proběhla v roce 2014, termínem podání monitorovací zprávy 

dne 23. 6. 2014, s tím že poskytovatelem byla schválena dne 1. 8. 2014.  

 

 V rámci Strategického řízení Města Litoměřice Strategický tým udržitelného 

rozvoje (dále jen „STUR“) pro rok 2016  

 

- vyhodnotil Akční plán za 2016, 

- doplnil zásobník projektů města, způsob hodnocení projektů, 

- vyhodnocení Strategického plánu města – aktualizoval indikátory, 

- zpracoval audity MA 21 tak, že město získalo kategorii A v agendě MA21.  

 

Na začátku roku 2017 bude schválen akční plán (dále jen „AP“) na 2017, který byl 

schválen na posledním zastupitelstvu 2015 a proces aktualizace zásobníku projektů. 

  

Na rok 2017 v březnu je naplánováno vyhodnocení Akčního plánu za 2016, 

vyhodnocení Strategického plánu města a aktualizace indikátorů, schválení aktualizace 

zásobníku projektů. 

 

Organizace je zapojena do benchmarkingové aktivity v rámci srovnatelných měst a 

obcí v ČR. Jde o nástroj strategického managementu, který nepřetržitě a systematicky 

porovnává a měří produkty, procesy a metody vlastní organizace s těmi, kdo byli uznáni 

jako vhodné subjekty pro toto měření, za účelem definovat cíle zlepšování vlastních 

produktu a aktivit. 
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 Město v roce 2016 poskytlo svým příspěvkovým organizacím příspěvek (včetně 

investičního příspěvku) ve výši 179 728 655,- Kč a neziskovým organizacím na jejich 

činnost 26.644.800,- Kč, tj. celkem 206.373.455,- Kč.  
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2. Auditní činnost za rok 2016 
 

Útvar interního auditu provedl za rok 2016   

 1 audit 

 

Audit shody – Kancelář starosty a tajemníka  - vymáhání pohledávek 

Cílem bylo prověření, zda jsou dodržovány všechny podmínky stanovené v příkazu 

starosty a tajemníka MěÚ č. 10/2012 ze dne 26.10.202 včetně dodatku č. 1 ze dne 25. 9. 

2014 – Směrnice k vymáhání pohledávek a jejich odpisům.  

 

Cílem auditu bylo: 

prověření, zda jsou dodržovány všechny podmínky stanovené v příkazu starosty a 

tajemníka MěÚ č. 10/2012 ze dne 26.10.202 včetně dodatku č. 1 ze dne 25. 9. 2014 – 

Směrnice k vymáhání pohledávek a jejich odpisům, tj.:  

1. zda jsou prováděné činnosti správným způsobem, v souladu s platnými 

vnitřními pravidly, 

2. zda jsou jednotlivé činnosti prováděny ve vazbě na celek,  

3. zda je nastavený systém funkční a účinný.   

 

Auditem bylo zjištěno, že: 

ad 1. Vymáhání pohledávek a jejich odepisování probíhá ve většině případů v souladu 

s nastavenými pravidly, která jsou ale již překonaná a je nutno je aktualizovat. 

ad 2. Jednotlivé činnosti nejsou vždy prováděny ve vazbě na celek, neboť jednotlivé 

pohledávky jsou evidovány v software, který není kompatibilní se software, pro 

vymáhaní pohledávek.  

ad 3. Nastavený systém není plně funkční a účinný, je nutné ho aktualizovat ve vazbě 

na nárůst agendy vymáhání pohledávek a její náročnost. 

 

Závěr:  

Byla identifikována 3 závažná zjištění, která souvisí s programovým 

vybavením vymáhání pohledávek a organizací jednotlivých postupů při jejich 

vymáhání.  

Doporučení: 

 Zajištění kompatibility mezi software pro evidenci pohledávek a software pro 

vymáhání pohledávek. Natavení přesných postupů pro danou agendu. ´ 
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Mapování procesů v organizaci ve vazbě na evidenci smluv   

V rámci požadavků vedení organizace bylo provedeno šetření ve vazbě na 

evidenci smluv dle nové povinnosti ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon 

o registru smluv“). Byla schválena a vydána dne 1. 7. 2016 Směrnice ke zveřejňování 

smluv č. 8/2016, ve které jsou stanoveny pravidla, podmínky, povinnosti a odpovědnosti 

zaměstnanců v podmínkách Městského úřadu Litoměřice (dále jen „MěÚ“) a Městské 

policie Litoměřice (dále jen „MP“) v souvislosti se zveřejňováním smluv podle tohoto 

zákona. 

 

 V rámci tohoto šetření bylo zjištěno, že smlouvy se evidují na intranetu – evidence 

smluv, na webových stránkách města – sekce Dotace a granty a v registru smluv MV ČR. 

K dané problematice jsou schváleny Příkazy starosty a tajemníka č. 15/2014 a 8/2016, 

přičemž od 1. 1. 2017 je připraven softwarový modul ,,Evidence smluv“ v programu 

MUNIS.  

 Na základě toho bylo doporučeno vedení města a tajemníkovi úřadu sjednotit 

postup zpracování, oběhu, kontroly, evidenci, ukládání a uveřejňování smluv pro 

organizaci, s přihlédnutím na povinnosti, které organizaci vyplynou ze zákona o registru 

smluv k 1. 7. 2017. 



 

9 

 

 

3. Veřejnosprávní kontrola příspěvkových organizací 

zřízených Městem Litoměřice za rok 2016 
 

 V rámci kontrolní činnosti provedl interní audit 17 veřejnosprávních kontrol.  

Kontrola byla v minulých letech zaměřena vždy na celkové hospodaření zřízených 

příspěvkových organizací, na základě toho byly v daném roce provedeny tematické 

kontroly zaměřené na ověření účelného a hospodárného použití finančních prostředků 

v porovnání na rok 2012, 2013 a 2014 v oblasti nákladů na telefony, bankovní poplatky, 

součástí byla i analýza nákladů na papír, tonery a hygienické potřeby. Dále se kontrola 

zaměřila na inventarizaci majetku a závazků za rok 2015, nakládání s majetkem, 

majetkovou evidenci, pořizování majetku a jeho odepisování a na vnitropodnikové 

směrnice jednotlivých kontrolovaných subjektů. Kontrola u základních škol se zaměřila 

na financování rodilých mluvčích. Stěžejní úkol od vedení města pro kontrolu daného 

roku bylo prověření přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému 

v kontrolovaných subjektech.  

 

Celková výše zkontrolovaných finančních prostředků za rok 2015 činila 

 220 870 614,- Kč (včetně dotací příspěvkovým organizacím poskytnutým na 

individuální akce), což představovalo cca 23 % z celkového objemu 1.045.602.002, - Kč 

prostředků, se kterými dané organizace hospodařily v roce 2015.  

Prostředky poskytnuté krajským úřadem na financování škol a školských zařízení 

nebyly kontrolovány, neboť tuto kontrolu si vyhradil krajský úřad. Prostředky poskytnuté 

od Úřadu práce Litoměřice (dále jen „ÚP“), MŠMT a MŽP nebyly kontrolovány, neboť 

podléhají kontrole daných poskytovatelů. 

 

Veřejnosprávní kontroly (dále jen „kontrola“) příspěvkových organizací zřízených 

městem Litoměřice: 

 

1) Masarykova základní škola Litoměřice 

2) Dům dětí a mládeže Rozmarýn, Litoměřice 

3) Základní škola Litoměřice, U Stadionu 

4) Centrální školní jídelna Litoměřice 

5) Příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy Litoměřice 

6) Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích 

7) Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 

8) Základní škola Litoměřice, Havlíčkova (VSK - hospodaření 2015, VSK - 

odbornost pedagogů) 

9) Základní škola Litoměřice, Ladova  

10) Základní škola Litoměřice, Na Valech 

11) Centrum cestovního ruchu v Litoměřicích 

12) Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 

13) Základní umělecká škola Litoměřice 

14) Městská kulturní zařízení v Litoměřicích 

15) Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – Srdíčko 

16) Technické služby města Litoměřice 

17)  Městská nemocnice Litoměřice (kontrola odložena na rok 2017) 
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Ad 1)  

 Kontrola byla zaměřena na ověření účelného a hospodárného použití finančních 

prostředků na účtech č. 501a č. 518, inventarizace majetku a závazků za rok 2015, 

financování rodilých mluvčích, porovnání nákladů na telefony, bankovní poplatky za rok 

2012 – 2015, kontrola přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému 

v organizaci, kontrola nakládání s majetkem, majetková evidence, pořizování majetku, 

odepisování, aktualizace vnitřních směrnic, analýza nákladů na papír, tonerů, 

hygienických potřeb za rok 2015. Za daný rok byla zkontrolována částka v celkové výši 

3.654.413,- Kč (příspěvek, ostatní příjmy, kromě prostředků KÚÚK). 

 Organizace hospodařila za rok 2015 s částkou 20.057.091,- Kč. 

 Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ve vazbě na zákon 

o účetnictví a zákon č. 250/2000 Sb. V kontrolovaných oblastech nebyly zjištěny 

neoprávněné náklady.  

 

 

 

Ad 2)  

 Kontrola byla zaměřena na ověření účelného a hospodárného použití finančních 

prostředků na účtech č. 501a č. 518, inventarizace majetku a závazků za rok 2015, 

financování rodilých mluvčích, porovnání nákladů na telefony, bankovní poplatky za rok 

2012 – 2015, kontrola přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému 

v organizaci, kontrola nakládání s majetkem, majetková evidence, pořizování majetku, 

odepisování, aktualizace vnitřních směrnic, analýza nákladů na papír, tonerů, 

hygienických potřeb za rok 2015. Za daný rok byla zkontrolována částka v celkové výši 

6.983.630,- Kč (příspěvek, ostatní příjmy, kromě prostředků KÚÚK). 

 Organizace hospodařila za rok 2015 s částkou 10.248.846,- Kč. 

 Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ve vazbě na zákon 

o účetnictví a zákon č. 250/2000 Sb. V kontrolovaných oblastech nebyly zjištěny 

neoprávněné náklady.  

 

 

 

Ad 3)  

Kontrola byla zaměřena na ověření účelného a hospodárného použití finančních 

prostředků na účtech č. 501a č. 518, inventarizace majetku a závazků za rok 2015, 

financování rodilých mluvčích, porovnání nákladů na telefony, bankovní poplatky za rok 

2012 – 2015, kontrola přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému 

v organizaci, kontrola nakládání s majetkem, majetková evidence, pořizování majetku, 

odepisování, aktualizace vnitřních směrnic, analýza nákladů na papír, tonerů, 

hygienických potřeb za rok 2015. Za daný rok byla zkontrolována částka v celkové výši 

5.951.231,- Kč (příspěvek, ostatní příjmy, kromě prostředků KÚÚK). 

 Organizace hospodařila za rok 2015 s částkou 24.707.883,- Kč. 

 Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ve vazbě na zákon 
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o účetnictví a zákon č. 250/2000 Sb. V kontrolovaných oblastech nebyly zjištěny 

neoprávněné náklady.  

 

 

 

Ad 4) 

Kontrola byla zaměřena na ověření účelného a hospodárného použití finančních 

prostředků na účtech č. 501a č. 518, inventarizace majetku a závazků za rok 2015, 

porovnání nákladů na telefony, bankovní poplatky za rok 2012 – 2015, kontrola 

přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v organizaci, kontrola nakládání 

s majetkem, majetková evidence, pořizování majetku, odepisování, aktualizace vnitřních 

směrnic, analýza nákladů na papír, tonerů, hygienických potřeb za rok 2015. Za daný rok 

byla zkontrolována částka v celkové výši 28.387.159,- Kč (příspěvek, ostatní příjmy, 

kromě prostředků KÚÚK). 

 Organizace hospodařila za rok 2015 s částkou 39.434.084,- Kč. 

 Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ve vazbě na zákon 

o účetnictví a zákon č. 250/2000 Sb. V kontrolovaných oblastech nebyly zjištěny 

neoprávněné náklady.  

 

 

 

Ad 5)   

Kontrola byla zaměřena na ověření účelného a hospodárného použití finančních 

prostředků na účtech č. 501a č. 518, inventarizace majetku a závazků za rok 2015, 

porovnání nákladů na telefony, bankovní poplatky za rok 2012 – 2015, FKSP, kontrola 

přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v organizaci, kontrola nakládání 

s majetkem, majetková evidence, pořizování majetku, odepisování, aktualizace vnitřních 

směrnic, analýza nákladů na papír, tonerů, hygienických potřeb za rok 2015. Za daný rok 

byla zkontrolována částka v celkové výši 8.373.998,- Kč (příspěvek, ostatní příjmy, 

kromě prostředků KÚÚK). 

 Organizace hospodařila za rok 2015 s částkou 10.140.150,- Kč. 

 Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ve vazbě na zákon 

o účetnictví a zákon č. 250/2000 Sb. V kontrolovaných oblastech nebyly zjištěny 

neoprávněné náklady.  

 

 

 

Ad 6)  

Kontrola byla zaměřena na ověření účelného a hospodárného použití finančních 

prostředků na účtech č. 501a č. 518, inventarizace majetku a závazků za rok 2015, 

porovnání nákladů na telefony, bankovní poplatky za rok 2012 – 2015, kontrola 

přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v organizaci, FKSP, kontrola 

nakládání s majetkem, majetková evidence, pořizování majetku, odepisování, aktualizace 

vnitřních směrnic, analýza nákladů na papír, tonerů, hygienických potřeb za rok 2015. Za 

daný rok byla zkontrolována částka v celkové výši 37.134.402,- Kč (příspěvek, ostatní 

příjmy). 



 

12 

 

 Organizace hospodařila za rok 2015 s částkou 37.212.402,- Kč. 

 Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ve vazbě na zákon 

o účetnictví a zákon č. 250/2000 Sb. V kontrolovaných oblastech nebyly zjištěny 

neoprávněné náklady.  

 

 

 

Ad 7)  

Kontrola byla zaměřena na ověření účelného a hospodárného použití finančních 

prostředků na účtech č. 501a č. 518, inventarizace majetku a závazků za rok 2015, 

financování rodilých mluvčích, porovnání nákladů na telefony, bankovní poplatky za rok 

2012 – 2015, kontrola přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému 

v organizaci, kontrola nakládání s majetkem, majetková evidence, pořizování majetku, 

odepisování, aktualizace vnitřních směrnic, analýza nákladů na papír, tonerů, 

hygienických potřeb za rok 2015. Za daný rok byla zkontrolována částka v celkové výši 

3.816.731,- Kč (příspěvek, ostatní příjmy, kromě prostředků KÚÚK). 

 Organizace hospodařila za rok 2015 s částkou 21.068.499,- Kč. 

 Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ve vazbě na zákon 

o účetnictví a zákon č. 250/2000 Sb. V kontrolovaných oblastech nebyly zjištěny 

neoprávněné náklady.  

 

 

 

Ad 8) 

 Kontrola byla zaměřena na ověření účelného a hospodárného použití finančních 

prostředků na účtech č. 501a č. 518, inventarizace majetku a závazků za rok 2015, 

financování rodilých mluvčích, porovnání nákladů na telefony, bankovní poplatky za rok 

2012 – 2015, kontrola přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému 

v organizaci, kontrola nakládání s majetkem, majetková evidence, pořizování majetku, 

odepisování, aktualizace vnitřních směrnic, analýza nákladů na papír, tonerů, 

hygienických potřeb za rok 2015. Za daný rok byla zkontrolována částka v celkové výši 

5.355.135,- Kč (příspěvek, ostatní příjmy, kromě prostředků KÚÚK). 

 Organizace hospodařila za rok 2015 s částkou 19.350.018,- Kč. 

 Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ve vazbě na zákon 

o účetnictví a zákon č. 250/2000 Sb. V kontrolovaných oblastech nebyly zjištěny 

neoprávněné náklady.  

 

 

Ad 8.a) 

 Kontrola byla provedena mimo plán roku 2016 na vyžádání vedením města. 

Kontrola byla zaměřena na odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků v současném 

nastavení legislativy pro danou oblast, tj. zákona 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících (dále jen „zákona“). 

 Kontrolou bylo zjištěno, že organizace zaměstnává celkem 33 pedagogických 

pracovníků, přičemž z toho 11 pedagogických pracovníků v době konání kontroly 
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nesplňovalo odbornou kvalifikaci podle zákona. Všech 11 pedagogických pracovníků si 

doplňuje vzdělání dle požadavků daného zákona. 

 

Ad 9)  

Kontrola byla zaměřena na ověření účelného a hospodárného použití finančních 

prostředků na účtech č. 501a č. 518, inventarizace majetku a závazků za rok 2015, 

financování rodilých mluvčích, porovnání nákladů na telefony, bankovní poplatky za rok 

2012 – 2015, kontrola přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému 

v organizaci, kontrola nakládání s majetkem, majetková evidence, pořizování majetku, 

odepisování, aktualizace vnitřních směrnic, analýza nákladů na papír, tonerů, 

hygienických potřeb za rok 2015. Za daný rok byla zkontrolována částka v celkové výši 

4.213.968,- Kč (příspěvek, ostatní příjmy, kromě prostředků KÚÚK). 

 Organizace hospodařila za rok 2015 s částkou 23.970.230,- Kč. 

 Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ve vazbě na zákon 

o účetnictví a zákon č. 250/2000 Sb. V kontrolovaných oblastech nebyly zjištěny 

neoprávněné náklady.  

 

 

 

Ad 10)  

Kontrola byla zaměřena na ověření účelného a hospodárného použití finančních 

prostředků na účtech č. 501a č. 518, inventarizace majetku a závazků za rok 2015, 

financování rodilých mluvčí, porovnání nákladů na telefony, bankovní poplatky za rok 

2012 – 2015, kontrola přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému 

v organizaci, kontrola nakládání s majetkem, majetková evidence, pořizování majetku, 

odepisování, aktualizace vnitřních směrnic, analýza nákladů na papír, tonerů, 

hygienických potřeb za rok 2015. Za daný rok byla zkontrolována částka v celkové výši 

3.316.866,- Kč (příspěvek, ostatní příjmy, kromě prostředků KÚÚK). 

 Organizace hospodařila za rok 2015 s částkou 18.994.742,- Kč. 

 Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ve vazbě na zákon 

o účetnictví a zákon č. 250/2000 Sb. V kontrolovaných oblastech nebyly zjištěny 

neoprávněné náklady.  

 

 

 

Ad 11)  

 

Kontrola byla zaměřena na ověření účelného a hospodárného použití finančních 

prostředků na účtech č. 501a č. 518, inventarizace majetku a závazků za rok 2015, 

porovnání nákladů na telefony, bankovní poplatky za rok 2012 – 2015, kontrola 

přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v organizaci, kontrola nakládání 

s majetkem, majetková evidence, pořizování majetku, odepisování, aktualizace vnitřních 

směrnic, analýza nákladů na papír, tonerů, hygienických potřeb za rok 2015. Za daný rok 

byla zkontrolována částka v celkové výši 10.359.829,- Kč (příspěvek, ostatní příjmy, bez 

Úřadu práce). 

 Organizace hospodařila za rok 2015 s částkou 10.522.329,- Kč. 
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 Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ve vazbě na zákon 

o účetnictví a zákon č. 250/2000 Sb. V kontrolovaných oblastech nebyly zjištěny 

neoprávněné náklady.  

 

 

 

Ad 12)  

 

Kontrola byla zaměřena na ověření účelného a hospodárného použití finančních 

prostředků na účtech č. 501a č. 518, inventarizace majetku a závazků za rok 2015, školné, 

porovnání nákladů na telefony, bankovní poplatky za rok 2012 – 2015, kontrola 

přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v organizaci, kontrola nakládání 

s majetkem, majetková evidence, pořizování majetku, odepisování, aktualizace vnitřních 

směrnic, analýza nákladů na papír, tonerů, hygienických potřeb za rok 2015. Za daný rok 

byla zkontrolována částka v celkové výši 16.097.340,- Kč (příspěvek, ostatní příjmy, 

kromě prostředků KÚÚK). 

 Organizace hospodařila za rok 2015 s částkou 56.970.454,- Kč. 

 Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ve vazbě na zákon 

o účetnictví a zákon č. 250/2000 Sb. V kontrolovaných oblastech nebyly zjištěny 

neoprávněné náklady.  

 

 

 

Ad 13)  

 

Kontrola byla zaměřena na ověření účelného a hospodárného použití finančních 

prostředků na účtech č. 501a č. 518, inventarizace majetku a závazků za rok 2015, školné 

hrazené rodiči, porovnání nákladů na telefony, bankovní poplatky za rok 2012 – 2015, 

kontrola přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v organizaci, kontrola 

nakládání s majetkem, majetková evidence, pořizování majetku, odepisování, aktualizace 

vnitřních směrnic, analýza nákladů na papír, tonerů, hygienických potřeb za rok 2015. Za 

daný rok byla zkontrolována částka v celkové výši 3.663.009,- Kč (příspěvek, ostatní 

příjmy, kromě prostředků KÚÚK). 

 Organizace hospodařila za rok 2015 s částkou 19.363.120,- Kč. 

 Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ve vazbě na zákon 

o účetnictví a zákon č. 250/2000 Sb. V kontrolovaných oblastech nebyly zjištěny 

neoprávněné náklady.  

 

 

 

Ad 14) 

 

Kontrola byla zaměřena na ověření účelného a hospodárného použití finančních 

prostředků na účtech č. 501a č. 518, inventarizace majetku a závazků za rok 2015, FKSP 

2015, porovnání nákladů na telefony, bankovní poplatky za rok 2012 – 2015, kontrola 

přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v organizaci, kontrola nakládání 

s majetkem, majetková evidence, pořizování majetku, odepisování, aktualizace vnitřních 
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směrnic, analýza nákladů na papír, tonerů, hygienických potřeb za rok 2015. Za daný rok 

byla zkontrolována částka v celkové výši 27.251.777,- Kč (příspěvek, ostatní příjmy). 

 Organizace hospodařila za rok 2015 s částkou 27.251.777,- Kč. 

 Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ve vazbě na zákon 

o účetnictví a zákon č. 250/2000 Sb. V kontrolovaných oblastech nebyly zjištěny 

neoprávněné náklady.  

 

 

 

Ad 15)  

 

Kontrola byla zaměřena na ověření účelného a hospodárného použití finančních 

prostředků na účtech č. 501a č. 518, inventarizace majetku a závazků za rok 2015, úhrady 

od rodičů za pobyt v zařízení, FKSP 2015, porovnání nákladů na telefony, bankovní 

poplatky za rok 2012 – 2015, kontrola přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního 

systému v organizaci, kontrola nakládání s majetkem, majetková evidence, pořizování 

majetku, odepisování, aktualizace vnitřních směrnic, analýza nákladů na papír, tonerů, 

hygienických potřeb za rok 2015. Za daný rok byla zkontrolována částka v celkové výši 

8.023.194,- Kč (příspěvek, ostatní příjmy, kromě prostředků KÚÚK). 

 Organizace hospodařila za rok 2015 s částkou 8.693.194,- Kč. 

 Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ve vazbě na zákon 

o účetnictví a zákon č. 250/2000 Sb. V kontrolovaných oblastech nebyly zjištěny 

neoprávněné náklady.  

 

 

 

Ad 16)  

 

Kontrola byla zaměřena na ověření účelného a hospodárného použití finančních 

prostředků za rok 2015, inventarizace majetku a závazků za rok 2015, FKSP 2015, 

porovnání nákladů na telefony, bankovní poplatky za rok 2012 – 2015, kontrola 

přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v organizaci, kontrola nakládání 

s majetkem, majetková evidence, pořizování majetku, odepisování, aktualizace vnitřních 

směrnic, analýza nákladů na papír, tonerů, hygienických potřeb za rok 2015, kalkulace 

služeb. Za daný rok byla zkontrolována částka v celkové výši 48.287.932,- Kč 

(příspěvek, ostatní příjmy, bez Úřadu práce). 

 Organizace hospodařila za rok 2015 s částkou 50.476.112,- Kč. 

 Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ve vazbě na zákon 

o účetnictví a zákon č. 250/2000 Sb. V kontrolovaných oblastech nebyly zjištěny 

neoprávněné náklady.  
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4. Veřejnosprávní kontrola poskytnutých finančních 

prostředků neziskovým organizacím za rok 2016 
 

Město poskytlo finanční prostředky celkem ve výši neziskovým organizacím, 

působících v oblasti sociální, kultury a sportu. Některé organizace obdržely finanční 

prostředky z několika grantových oblastí. Celkem bylo rozděleno na sociální oblast 

9.544.800,- Kč, na kulturní a sportovní oblast 16.272.200,- Kč, na agendu Zdravá města 

150.000,- Kč, Fairtradové aktivity ve výši 27.800,- Kč, jiné dotace ve výši 650.000,- Kč. 

Kontrolní skupina si z daného objemu finančních prostředků nestanovila 

významnou hranici, neboť vedení města požadovalo kontrolu u všech příjemců veřejné 

finanční podpory. Nicméně kontrola ve vazbě na časovou dotaci byla směrována účelně 

sestupně od nejvýznamnějších příjemců.  

Ke kontrole bylo vybráno 64 organizací, u kterých byla provedena veřejnoprávní 

kontrola. Z celkové poskytnuté částky 26.644.800,- Kč bylo zkontrolováno  

25.707.945,-,- Kč, tj. 96,48%. 

  

1) Veslařský klub Slavoj Litoměřice 

2) ŠSK při ZŠ Havlíčkova, Litoměřice 

3) Občanské sdružení Litoměřická Florbalová parta 

4) Spolek stáje Čeřeniště 

5) Slavoj basketbalový klub Litoměřice 

6) T.T.C. Litoměřice 

7) TAPOS Litoměřice 

8) Plavecký klub Litoměřice 

9) Eduard Šmidt-Karate club, oddíl tradičního karate 

10) Karetedó Steklý 

11) Klub stolního tenisu Kalich Litoměřice 

12) Judo Club Litokan Litoměřice 

13) KRK triatlon Ltm. o.s. 

14) Občanské sdružení ISSHIN KAN Litoměřice 

15) Slavoj Litoměřice 

16) TJ Sokol Litoměřice¨ 

17) Aeroclub MEMORIAL AIR SHOW Rce 

18) Atletická přípravka při ZŠ Ladova, Litoměřice 

19) Hospic sv. Štěpána, občanské sdružení 

20) KINOKLUB OSTROV, o.s. 

21) Klika 1 

22) Klub aktivního stáří (neformální sdružení) 

23) Klub ochotníků a přátel loutkového divadla 

24) LINGUAUNIVERSAL soukromá MŠ a ZŠ 

25) NADĚJE 

26) Občanské sdružení literárně dramatického souboru Li-Di 

27) Potravinová banka v Ústeckém kraji 

28) Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice 

29) ShineBean, o.p.s. 

30) Sport JUDO Litoměřice, o.s. 

31) Svaz tělesně postižených v ČR jih 

32) Tomáš Zedek Litoměřice 
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33) ŠSK při ZŠ Litoměřice, Ladova 5 

34) Pro LUKA o.s. 

35) Svaz důchodců ČR městská organizace 

36) Wadorfská iniciativa Litoměřice 

37) Konfederace polických vězňů 

38) Klub českých turistů Litoměřice 

39) Svaz tělesně postižených v ČR sever 

40) 1. TPŠ Litoměřice s.r.o. 

41) Spolek Lipen 

42) Spolek litoměřických cyklistů 

43) Černí koně – spolek Litoměřice 

44) Šachový klub Slavoj Litoměřice, o.s. 

45) LTM BIKERS 

46) Cyklistický klub Slavoj Terezín 

47) Litoměřická šachová škola 

48) Michal Hanzl 

49) Pískovna 

50) Severočeská galerie výtvarného umění 

51) DMC Revolution o.s. 

52) Klub potápěčů Kraken Litoměřice 

53) Sportovní klub gymnastiky a trampolín Pokratice 

54) Klub přátel chlapeckého sboru páni kluci 

55) Občanské sdružení Puellae cantantes 

56) Český červený kříž 

57) Musica at Education 

58) Diecézní charita 

59) TJ Sokol Pokratice-Litoměřice 

60) Destinační agentura 

61) TJ Slovan Litoměřice 

62) Diakonie ČCE 

63) Fotbalový klub Litoměřice 

64) Farní charita 

 

 

V roce 2015 došlo, vazbě na novelu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, k některým změnám, které zakládají poskytovateli veřejných 

finančních prostředků (dále jen „dotace“) povinnosti vyplývající přímo z těchto zákonů. 

Jedná se především o povinné náležitosti vyhlašovaných programů, následně žádostí, 

rozhodování o těchto žádostech a veřejnoprávních smluv na tyto prostředky. Vzhledem 

k tomu, že většina finančních prostředků byla poskytnuta do účinnosti těchto novel, byly 

změny v legislativě zohledněny až v novém programovém období roku 2016. Žádosti 

o poskytnutí dotace v roce 2016, které byly podány po rozhodném datu, byly již 

vyřizovány dle platné legislativy.  

 

Organizace vyčerpaly finanční prostředky na daný účel v souladu s uzavřenou 

smlouvou. Organizace předložily požadované doklady v termínu a dle požadavků 

kontrolní skupiny.  

Organizace, kterým byly poskytnuty finanční prostředky pouze na základě předložení 
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originálů dokladů po ukončení akce, nebyly kontrolovány, neboť byla provedena 

předběžná i následná kontrola přímo odborem, který danou finanční částku vyplatil.  

Kontrolní skupina nicméně konstatuje, že došlo k výraznému zlepšení ve vazbě na 

vedení podkladů vztahujících se k čerpání finančních prostředků u kontrolovaných 

organizací. 

Audit detekoval ve vazbě na jednotlivé odbory poskytující finanční prostředky 

neziskovým organizacím tato rizika: 

 

Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče  

  

- riziko spatřuje audit v nejasné specifikaci účelu použití finančních prostředků ve 

smlouvách, obecná specifikace ve smyslu „na činnost organizace“ není dle našeho 

názoru dostatečná, neboť organizace si pod tento pojmem podřazují veškeré 

výdaje, na které nemají dostatek jiných finančních prostředků, následně kontrolní 

orgán polemizuje s příjemcem, zda předmětný výdaj souvisí s činností organizace 

či ne, 

- riziko rovněž spatřuje v tom, že financování některých aktivit je vázaná přímo na 

doložení originálů dokladů předložených organizací po akci, doklady organizace 

nebo fyzická osoba předkládá bez vazby na účetnictví organizace a bez předběžné 

fyzické kontroly provedení akce ze strany poskytovatele.  

 

 

 Odbor sociálních a zdravotnictví 

 

- riziko spatřujeme v tom, že pokud jsou veřejné finanční prostředky poskytnuty na 

mzdy ve vazbě na jednotlivé služby a pracovníky, je velmi obtížně se orientovat 

v množství poskytnutých služeb a osobách, které je poskytují. Poskytovatel – 

odbor sociální, toto riziko vnímál již v roce 2016 připravil dokument, dle kterého 

došlo ke změně v rámci dotačního programu, která by toto riziko měla eliminovat.  
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5. Celkový závěr 
 

Na základě výše uvedeného interní audit konstatuje, že v rámci kontrolní 

činnosti se vyskytly formální nedostatky, které neovlivnily hospodaření 

kontrolovaných organizací a věcné nedostatky, které by mohly nevýznamně ovlivnit 

hospodaření kontrolovaných organizací. 

V rámci navržených doporučení byla přijata opatření v rovině jak 

formálních nedostatků, tak nedostatků týkající se porušení rozpočtových pravidel, 

přičemž v rovině vážnějších nedostatků byla učiněna opatření i na úrovni vedení 

zřizovatele. 

Interní audit informuje radu města o výsledcích veřejnoprávních kontrol  

a auditů formou listinného dokumentu „Informace z veřejnoprávních kontrol a 

auditů“, a to pravidelně v termínech konání rady města, pokud to vyžaduje situace 

je rada města informována neprodleně prostřednictvím vedoucího interního auditu.  
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6. Doporučení ke zkvalitnění řízení provozní a finanční 

činnosti orgánu veřejné správy a jejího vnitřního 

kontrolního systému. 
 

Doporučení ke zkvalitnění řízení provozní a finanční činnosti orgánu veřejné 

správy a jeho vnitřního kontrolního systému jsou předkládána na základě provedených 

auditů průběžně. Jednotlivá doporučení na základě zjištění auditu jsou vždy projednána 

s auditovaným a tajemníkem úřadu, v závažných případech se starostou a příslušným 

místostarostou. 

K zefektivnění jednotlivých procesů dochází průběžně po celý rok v návaznosti na 

zkušenosti z běžného chodu úřadu. Přesný popis jednotlivých procesů a jednotlivých 

činností v rámci těchto procesů, a s tím spojené odpovědnosti jejich nositelů, napomáhají 

ke zkvalitnění řídící kontroly na jednotlivých úrovních úřadu.  

Interní audit stále vidí riziko v toku informací v rámci úřadu, tj. mezi jednotlivými 

odbory a ostatními odpovědnými zaměstnanci, přičemž v této oblasti došlo během roku 

k velkému zlepšení. Včasné, přesné a konkrétní informace napomáhají zkvalitnit a 

především zefektivnit procesy v organizaci, a tím i chod veřejné správy a služby ve vazbě 

na občany. 

 

 

 

 

V Litoměřicích dne 19. 1. 2017. 

Za útvar kontroly a interního auditu vypracovala: Mgr. Kateřina Moučková  

 

 

 

        Za vedení organizace 

       Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta města

            

            

       …………………………………… 



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:   29. 6. 2017 
předkládá:    Mgr. Karel Krejza, místostarosta                 
zpracovala:   Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru ŠKSaPP 
   
 
 
Návrh:  
 
Schválení Projektu „Rekonstrukce části areálu bývalých kasáren na sportovní zázemí“: 
 
a) záměru podání žádosti o dotaci z MŠMT - podprogramu 133D 531 – Podpora materiálně 
technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ 
 
b) zajištění spolufinancování projektu ze strany Města Litoměřice z vlastních rozpočtových 
prostředků města ve výši min. 40 % celkových uznatelných výdajů akce. 
 
 
Odůvodnění: 
 
Podle zveřejněných informací na webových stránkách MŠMT bude v průběhu června 2017 vyhlášen 
nový dotační titul Podpory materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ, kde mohou o dotace 
žádat i obce.  
 
Již v  průběhu roku 2015 všechny sportovní kluby a jednoty vypracovaly komplexní dotazníky, 
zahrnující jak informace o nárocích na prostory/zázemí, finanční náročnost sportovního odvětví, tak i 
plány rozvoje spolků do budoucna, aby tyto byly následně využity pro analytickou část rozpracované 
Koncepce podpory rozvoje sportu v Litoměřicích. Komise sportu průběžně projednávala se zástupci 
jednotlivých sportovních spolků mimo jiné dostatečnost kapacit stávající sportovní infrastruktury, ať již 
v majetku města nebo dalších subjektů, které těmto organizacím prostory pronajímají. Dlouhodobě 
nedostatek volných kapacit vyhovujících aktuálním potřebám i budoucímu rozvoji daného sportu 
avizují tyto spolky: Karatedó Steklý, z.s., Potápěčský klub Kraken Litoměřice p.s.,  SK Box Litoměřice, 
z.s. , oddíl TOM Litomíci a oddíl beachvolejbalu. Ve spolupráci s odborem správy nemovitého majetku 
města, byl pro tyto účely doporučen objekt na parc. č. 4008/40 k. ú. Litoměřice v areálu bývalých 
kasáren Dukelských hrdinů. Projektová dokumentace na změnu využití tohoto objektu byla 
vypracována za účasti zástupců všech spolků a plně reflektuje jejich potřeby a požadavky.  
 
Žádost o dotaci z prostředků MŠMT na tento projekt byla předkládána již v uplynulých dvou letech, 
bohužel neúspěšně (v obou případech nebyla podpora přiznána z důvodu množství podaných žádostí 
výrazně převyšující celkovou alokaci prostředků - z toho jednou v zásobníku „náhradních“ projektů 
určených k realizaci). Nyní je projekt připraven k opakovanému podání dle podmínek nového 
podprogramu MŠMT.   
  
RM na svém jednání dne 15. 6. 2017 pod usnesením č. 369/14/2017 doporučila ZM schválit záměr 
podání žádosti a zajištění spolufinancování projektu. 
 
 
Dopad do rozpočtu města 
 
V případě přiznání dotace z podprogramu 133D 531 budou vlastní zdroje rozpočtovým opatřením 
zařazeny do rozpočtu města pro příslušný rok. Celkové výdaje činí dle rozpočtu projektanta 6,9 mil. Kč 
vč. DPH. Za podmínek podprogramu max. 60% dotace ze SR připadá na město částka ve výši 2,8 mil 
Kč.  
 
 
 



Návrh na usnesení:    
 
ZM schvaluje 
 

a) záměr podání žádosti o dotaci z MŠMT - podprogramu 133D 531 - Podpora materiálně 
technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ na projekt „Rekonstrukce části areálu bývalých 
kasáren na sportovní zázemí“ v areálu bývalých kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích na 
parc. č. 4008/40 k. ú. Litoměřice. 

b) zajištění spolufinancování projektu „Rekonstrukce části areálu bývalých kasáren na sportovní 
zázemí“ v areálu bývalých kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích na parc. č. 4008/40 k. ú. 
Litoměřice ze strany Města Litoměřice z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši min. 
40 % celkových uznatelných výdajů akce v případě přidělení dotace z podprogramu 133D 
531. 

 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        



 

 

Dokumentace podprogramu 

 

133D 531 

Podpora materiálně technické 

základny sportu – ÚSC, SK a TJ 
 

 
 

 

Květen 2017 
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1. Identifikační údaje podprogramu 

Název podprogramu: Podpora materiálně technické základy sportu – ÚSC, SK1 a TJ2 
Evidenční číslo podprogramu: 133D 531 

Právní forma účastníka podprogramu3: 

- územní samosprávný celek (dále jen „ÚSC“) – obec, městská část, obvod statutárního 

města (v souladu s právním postavením, které jim bylo svěřeno statutárním městem)  

a kraj, 

- spolek, splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 

jen „NOZ“), a vyvíjející činnost v oblasti sportu jako svou hlavní činnost  

(v souladu s NOZ), a to včetně pobočného spolku. Jedná se pouze o SK a TJ. 

Pokud bude dále v textu uvedeno „spolek“, vždy se jedná o tuto právní formu uchazeče. 

Správce podprogramu4: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – odbor sportu (dále 

jen „MŠMT“). 

2. Termíny platnosti a realizace podprogramu  

Platnost podprogramu: od uveřejnění na webu MŠMT do 31. 12. 2023. 

Platnost podprogramu bude zahájena jeho schválením ze strany Ministerstva financí  

a zveřejněním na webových stránkách MŠMT. 

 

Realizace podprogramu bude zahájena zveřejněním první výzvy na webových stránkách 

MŠMT. 

3. Věcné cíle podprogramu a obecné vymezení podprogramu 

Obecné vymezení podprogramu 

Přiměřená pohybová aktivita patří k intervenujícím činitelům zdraví a délky lidského života, 

kterou není možné nahradit jiným způsobem. Funkce tělovýchovy a sportu je v lidském životě 

nezastupitelná a vzhledem k měnícím se společenským podmínkám a jejich vlivu na přirozené 

pohybové aktivity její význam vzrůstá. Neméně důležitá je úloha sportu pro výchovu, 

naplňování volného času, usměrňování agresivity a pro prevenci drogových návyků. Dále pro 

rozvoj sociálního vědomí a etického kodexu člověka, a to zejména v dětství a dospívání. 

 

Obsahem tohoto podprogramu je s ohledem na tradice napomáhat nekomerčním sportovním 

organizacím a ÚSC při rozvoji zejména stávajících sportovních zařízení, které jsou v jejich 

majetku, případně je mají v dlouhodobém pronájmu, a dále doplňovat nabídku sportovních 

zařízení. 

 

                                                           
1 SK - sportovní klub (spolek). 
2 TJ - tělovýchovná nebo tělocvičná jednota (spolek). 
3 Účastník podprogramu / žadatel o dotaci / příjemce dotace – je totožná osoba, která se určitým způsobem 

zapojí do podprogramu a její role se v čase mění. 
4 Správce podprogramu / poskytovatel dotace – jedná se o totožnou osobu. 
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MŠMT poskytuje dotace na realizaci projektů5, které přispívají k naplňování cílů Koncepce 

podpory sportu na období 2016 – 2025 přijaté usnesením vlády č. 591 ze dne 27. června 2016 

(dále jen „koncepce Sport 2025“). 

 

Dotace se neposkytuje k zajištění podnikatelské obchodní činnosti sloužící k vytváření zisku, 

proto MŠMT nebude přidělovat dotace na hotely, ubytovny, restaurace a na další podobná 

zařízení, vč. jejich zařazení jako součásti sportovních zařízení. 

 

Dotace jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sportu“). 

 

ÚSC se poskytují dotace pouze do sportovních zařízení, která ÚSC vlastní (a to jak pozemek, 

tak i stavbu) a jsou již využívána nebo budou využívána konkrétními spolky, jejichž hlavní 

náplní je sportovní činnost – viz odst. 1 „Právní forma účastníka podprogramu“. 

 

Primárně je tento podprogram zaměřen na podporu organizovaného sportu v rámci všeobecné 

sportovní činnosti s velkou váhou na sportování dětí a mládeže. Dále pak je v rámci 

poskytované podpory kladen důraz na možnost sportování veřejnosti, tedy na neorganizovaný 

sport pro všechny. 

 

Cíle podprogramu (cíle jsou řazeny sestupně dle priorit MŠMT) 

 

Cíl 1 – podpora sportování organizovaných sportovců ve všech věkových kategoriích 

s důrazem na sport dětí a mládeže. 

 

Cíl 2 – umožnění rovného přístupu ke sportovištím co nejširšímu počtu zájemců o sportování. 

 

Cíl 3 – rozvíjení sportovně technických parametrů sportovišť tak, aby splňovaly požadavky 

předepsané národními a mezinárodními sportovními federacemi, a aby sportovní zařízení byla 

bezpečná pro sportovce i pro ostatní veřejnost. 

 

Cíl 4 – technické zhodnocení sportovních zařízení, které povede ke zlepšení jejich hygienické 

úrovně v souladu se zájmy ochrany přírody. 

4. Vymezení parametrů a indikátorů podprogramu 

Základní struktura sledovaných technických parametrů 

 obestavěný prostor celkem      m3 

 plocha užitková celkem      m2 

Základní struktura sledovaných závazných indikátorů 

 podpoření organizovaní sportovci celkem     počet 

 podpoření sportovci kategorie děti a mládeže   počet 

Indikátory budou žadatelem vyčísleny vždy ke dni podání žádosti o dotaci na MŠMT. 

                                                           
5 Výraz „projekt“ je totožný s výrazem „akce“ “ či investiční záměr (dále též „IZ“). 
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Hodnoty parametrů i indikátory jsou uvedeny ve formulářích Evidenčního dotačního systému 

(dále též „EDS6“). 

5. Podmínky poskytnutí dotace 

Dotace se poskytuje pouze a jedině na základě žádosti. 

Dotaci lze poskytnout žadateli, který prokáže splnění následujících věcných, právních  

a finančních podmínek, je způsobilým žadatelem a žádá finanční dotaci pouze na uznatelné 

výdaje: 

Věcné podmínky 

- sportovními zařízeními se pro účely tohoto podprogramu rozumí objekty, pozemky, 

vodní plochy, budovy nebo jejich soubory sloužící výhradně k realizaci a provozování 

sportovní činnosti, 

- materiálně technickou základnou ve sportu pro účely tohoto podprogramu se rozumí 

sportovní zařízení včetně jejich nezbytného technického a sociálního zázemí, které 

náleží ke sportovnímu zařízení, 

- pro tento podprogram dále platí níže uvedená vysvětlení: 

1. novostavby: 

 novou stavbou se rozumí veškerá nová stavební díla, která vznikají stavební 

nebo montážní technologií bez podstatného napojení na stávající (původní) 

stavbu. Za podstatné napojení se považuje napojení alespoň jednou celou 

plochou obvodové stěny nové stavby. Novou stavbou dochází k zastavění 

volné plochy pozemku a ke změně způsobu využití této plochy, 

 za novou stavbu MŠMT dále považuje taktéž samostatnou ucelenou 

(samostatně kolaudovanou) etapu dříve zahájené stavby. 

2. rekonstrukce a modernizace stávajících prostor (včetně nástaveb): 

 rekonstrukcí se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho 

účelu nebo technických parametrů, a to včetně nástaveb a přístaveb na stávající 

objekty. Modernizací se rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti 

majetku. 

Konečné posouzení toho, zda se jedná o stavbu kategorie 1 či 2, bude předmětem 

věcného hodnocení žádosti, a to včetně posouzení předložené projektové dokumentace 

(bez ohledu na skutečnost jak byl daný projekt zařazen žadatelem). 

- realizace akce (reálné ukončení stavebních prací dle stavebního deníku a smlouvy  

o dílo) nesmí být ukončena před podáním žádosti, 

- dotace není poskytována na IZ zabezpečované tzv. „svépomocí“, 

- pokud v průběhu dotačního řízení dojde u žadatele ke změnám, které podstatným 

způsobem mění již podanou žádost, musí žadatel neprodleně informovat MŠMT. 

Informace bude poskytnuta písemně na oficiální adresu MŠMT. Za podstatnou změnu  

u žadatele se například považuje:  

                                                           
6 EDS – Evidenční Dotační Systém – eviduje a řídí poskytování návratných finančních výpomocí a dotací ze 

státního rozpočtu na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 
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o změna právní formy,  

o změna na pozici statutárních orgánů, 

o pominutí důvodu pro podání žádosti o dotaci nebo jeho podstatná změna,  

o zánik žadatele, insolvence žadatele. 

Pokud se touto změnou stane ze žadatele nezpůsobilý žadatel, pokud žadatel nebude 

splňovat povinnou právní formu účastníka programu nebo žadatel přestane splňovat 

ostatní podmínky, které jsou uvedeny v tomto podprogramu, bude žadatel vyloučen. 

- v okamžiku zahájení provozu rejstříku sportovních zařízení MŠMT bude žadatel  

o dotaci povinen předmět žádosti o dotaci, tedy sportovní zařízení, zaevidovat (zanést) 

do tohoto rejstříku, a to dle pravidel a metodik vztahujících se k uvedenému rejstříku. 

Žadatel, který toto neučiní nejpozději do 30 dní od termínů pro ukončení podávání 

žádostí na MŠMT, bude pro danou výzvu veden jako nezpůsobilý žadatel. Pokud 

nebude rejstřík spuštěn, tato podmínka není relevantní, 

- budou podpořeny pouze ty projekty, které prokáží vysokou míru stavební připravenosti 

(v rámci žádosti bude předložena minimálně projektová dokumentace, která je 

specifikována v bodě 8 tohoto materiálu – povinné přílohy). 

Finanční podmínky 

- žadatel prokáže schopnost financovat IZ ve výši povinné spoluúčasti na rozpočtu, 

- dotace nebude přidělena žadateli, který je v prodlení s plněním svých závazků vůči 

státnímu či jinému veřejnému rozpočtu, 

- žadatel prokáže, že je schopen finančně zajistit minimálně po dobu 10 let od uvedení 

objektu do trvalého užívání jeho udržitelnost, 

- veškeré nemovité věci, které jsou předmětem dotace, nesmí být zatíženy zástavním 

právem nebo bankovním úvěrem či jinou obdobnou formou zajištění od žádného 

subjektu, 

- příjemce dotace nesmí dodavatelům z poskytnuté dotace poskytovat zálohy, 

- dotace bude poskytována výhradně ex ante – tedy po vydání Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace (dále jen „ROPD“) budou roční alokace finančních prostředků převedeny na 

zvláštní projektový účet příjemce dotace. Z dotace mohou být hrazeny pouze práce, 

které byly realizovány, ale nebyly ještě proplaceny. V roce vydání ROPD nelze hradit 

práce z předcházejícího kalendářního roku, i kdyby byly vyúčtovány až v následujících 

letech, 

- financování podprogramu je navrženo jako kombinace prostředků státního rozpočtu, 

poskytovaných prostřednictvím programového financování kapitoly MŠMT, dotace 

z územních rozpočtů a vlastních zdrojů účastníka podprogramu. Minimální výše 

spolufinancování ze strany účastníka podprogramu na financování IZ je stanovena na 

40 %, 

- proti  žadateli není vedeno exekuční řízení, nenachází se v úpadku, konkursu a 

vyrovnání nebo v likvidaci ani nehrozí, že by jakékoliv takové nebo obdobné řízení vůči 

žadateli mělo nebo mohlo být zahájeno, 

- maximální výše dotace ze strany MŠMT je stanovena na 60 % z celkových nutných 

a oprávněných nákladů (uznatelných výdajů definovaných níže) na akci a dále za 

dalších podmínek stanovených pro tento podprogram, 
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- limity poskytnuté dotace na jednu žádost (akci): 

 pro obecné výzvy bude maximální limit dotace na jednu žádost stanoven 

v konkrétní výzvě, 

 pro speciální (cílené) výzvy bude maximální limit dotace na jednu žádost 

stanoven v konkrétní výzvě, 

 MŠMT může bez nutné změny dokumentace podprogramu maximální limit 

poskytnuté dotace případně upravit dle podmínek konkrétní výzvy, 

 MŠMT dále může v rámci vyhlášení konkrétní výzvy stanovit odlišný maximální 

limit dotace, než je výše uveden, a to v návaznosti na konkrétní druh / tip 

sportovišť / staveb (např. fotbalový trávník, atletické dráhy, rekonstrukce šaten). 

Uznatelné a neuznatelné finanční výdaje 

1. Uznatelné výdaje 

Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty (skutečně) vynaložené výdaje, které lze 

hradit z dotace. 

Uznatelné výdaje jsou ty výdaje, které budou evidovány v rámci EDS, budou 

zaevidovány v rámci vydané registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Uznatelné výdaje musí být vynaloženy v souladu s cíli a podmínkami programu  

a podprogramu, případně v souladu s konkrétní výzvou. 

Celková částka uznatelných výdajů je součet dotace MŠMT a vlastní nutné spoluúčasti 

žadatele. 

Za uznatelné výdaje se v rámci IZ považují výdaje, které prokazatelně souvisí 

s předmětem IZ (včetně výdajů uskutečněných před podáním žádosti), např. konkrétně 

výdaje na: 

 projektové a přípravné činnosti, které bezprostředně úzce souvisí s předmětem 

žádosti, organizace veřejných zakázek na stavební práce, 

 inženýrskou činnost (technický dozor investora, koordinátor BOZP, autorský 

dozor), 

 stavební práce úzce související s daným projektem včetně: 

o vybudování inženýrských sítí,  

o zajištění bezbariérového přístupu (v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.,  

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb), 

 prvotní dodávky interiérového vybavení v případě novostavby. 

2. Neuznatelné výdaje 

Za neuznatelné (výdaje nezahrnuté do celkové bilance potřeb a zdrojů) se považují 

zejména výdaje na: 

 projektové činnosti a přípravné činnosti, které bezprostředně nesouvisí 

s předmětem žádosti, 

 výdaje na předchozí neukončené a jiné etapy realizace záměru, 

 vybavení, které nesouvisí s předmětem IZ, 
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 nákup nemovitých věcí, 

 neinvestiční vybavení (DDHM7 dle účetnictví) vyjma mobiliáře (např. nábytku) 

jako prvotního vybavení v případě novostavby, 

 úpravy venkovních ploch, které bezprostředně nesouvisí s akcí, 

 provozní výdaje (např. energie, servisní úkony), 

 mzdové náklady a související náklady (např. náklady na vlastní stavební dozor), 

 úhradu nákladů souvisejících s použitím dočasných náhradních prostor za 

rekonstruované prostory, 

 náklady na zpracování a administraci žádosti o poskytnutí dotace vč. výdajů na 

související poradenství, 

 právní služby, bankovní a jiné poplatky, bankovní záruky. 

 sportovní zařízení strojního charakteru, které slouží přímo k provozování sportu, 

případně k úpravě sportoviště. Jedná se o samostatné movité předměty,  

s pořizovací cenou vyšší než 40 tis Kč, které nejsou zahrnuty do rozpočtu 

stavebních akcí, 

Právní podmínky 

- právní existence žadatele, 

- o dotaci musí být zažádáno, 

- z rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy může být bez náhrady jakákoliv 

vyhlášená výzva zrušena, 

- na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu není právní nárok, 

- o poskytnutí dotace a výši dotace rozhoduje MŠMT, 

- každý žadatel může podat pouze jednu žádost na jednu akci. Na jednu a tu samou 

akci nesmí mít podáno více žádostí. V opačném případě bude žadatel nebo žadatelé 

vyřazeni za nedodržení podmínek podprogramu, 

- ÚSC musí být vlastníkem nemovitých věcí, které jsou předmětem IZ (a to jak pozemku, 

tak i stavby), 

- spolek musí být vlastníkem nemovitých věcí, které jsou předmětem IZ (a to jak 

pozemku, tak i stavby), případně oprávněný z práva stavby zatěžující pozemek, na němž 

se nachází stavba, a to minimálně na dobu 10 let od realizace projektu, případně 

nájemce nemovitých věcí, pokud má uzavřenou nájemní smlouvu s vlastníkem (blíže 

viz čl. 5 „Nezpůsobilý žadatel“), a to minimálně na dobu 10 let od realizace projektu, 

- pokud žadatel žádá o dotaci na majetek, který nevlastní, vlastníkem majetku dotčeného 

dotací musí být pouze ÚSC (včetně kraje), 

- pokud má žadatel nemovitou věc ve výpůjčce na dobu neurčitou, případně uzavřenou 

nájemní smlouvu na dobu neurčitou, nesmí být tato smlouva ukončena dříve než za 

dobu 10 let od realizace projektu, 

                                                           
7 DDHM – drobný dlouhodobý hmotný majetek 
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- udržitelnost = majetek pořízený z dotace bude po dobu minimálně 10 let od jeho 

pořízení využíván za účelem, pro který je dotace poskytována. Termínem pořízení je 

termín ukončení realizace akce stanovený ve schválených řídících dokumentech 

Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace, 

- žadatel musí zajistit po dobu udržitelnosti minimálně 10 let přístupnost objektů 

(sportovišť), které byly předmětem dotace, pro veřejnost, a to min. v rozsahu 20 % 

užívací (provozní) doby, 

- poskytnutá dotace nesmí být použita na podnikatelskou činnost sloužící k vytváření 

zisku, 

- dotace nebude poskytnuta na sportoviště, které je jako celek předmětem pronájmu nebo 

je na jeho provozování uzavřena smlouva o správě, údržbě či provozování se subjektem 

založeným za účelem podnikání či s podnikatelem, 

- ÚSC nebo spolek nesmí předmět dotace po dobu udržitelnosti pronajmout byť jen na 

krátkou dobu (od 6 měsíců déle) obchodní společnosti nebo obchodní korporaci bez 

ohledu na to, zda je tato obchodní společnost ve 100 % vlastněná ÚSC nebo spolkem. 

Doby pronájmu se v průběhu udržitelnosti sčítají, 

- výjimky z podprogramu uděluje pouze ministr školství, mládeže a tělovýchovy nebo jím 

pověřený náměstek, a to v rámci jakékoliv podmínky nebo povinnosti, kterou program 

pro příjemce dotace vymezuje. Výjimka se uděluje na žádost. Na udělení výjimky není 

právní nárok. V žádosti o výjimku musí být vždy konkrétně uvedeno, z jakého 

závažného důvodu žadatel o výjimku žádá a také z jakých konkrétních povinností  

a podmínek podprogramu chce být vyvázán. Pro udělení výjimky musí MŠMT 

zpracovat přesný postup a metodiku, podle kterých bude v rámci udělení výjimky 

postupovat, a tyto dokumenty zveřejnit na svých webových stránkách. 

Nezpůsobilý žadatel 

Nezpůsobilý žadatel není oprávněn žádat o dotaci. 

Za nezpůsobilého žadatele se pro účely tohoto podprogramu považuje: 

- sbor dobrovolných a profesionálních hasičů, 

- spolek, který má prokazatelné napojení na obchodní společnost působící ve sportu (tedy 

na tzv. „profi“ klub ve sportu). Za prokazatelné napojení se považuje např.: stejné osoby 

ve statutárních orgánech, stejné sídlo, stejné místo provozování sportu, finanční 

napojení, obecná povědomost – ligové kluby. Tuto skutečnost bude MŠMT 

individuálně posuzovat a kontrolovat. Uvedený žadatel se stává způsobilým 

v okamžiku, kdy předloží do žádosti čestné prohlášení uvedené obchodní společnosti 

podepsané statutárním orgánem, že tato společnost nebyla v zisku v kalendářním roce, 

který předchází roku podání žádosti, 

- spolek, který má od školské právnické osoby nebo od školy, která je zřízena ÚSC jako 

příspěvková organizace, prokazatelně pronajaté školní sportoviště (tělocvična nebo 

hřiště – objekt byl kolaudován jako školní sportoviště nebo je prokazatelně umístěn  

v areálu školy a je užíván jako školní sportoviště), 

- školská právnická osoba, 

- ÚSC, který zřizuje školu, jako příspěvkovou organizaci a žádá o dotaci na školní 

sportoviště (tělocvična nebo hřiště – objekt byl kolaudován jako školní sportoviště nebo 

je prokazatelně umístěn v areálu školy a je užíván jako školní sportoviště), 



133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ 

9 

- spolek, který nevykonává aktivně svou činnost v rámci organizovaného sportu alespoň 

dva kalendářní roky před rokem, kdy žádá o dotaci, 

- spolek, který nemá alespoň 20 řádných a aktivních členu bez funkcionářů, 

- spolek, který zajišťuje pouze pořádání a organizaci soutěží a her, 

- ÚSC, který nemá alespoň od jednoho spolku čestným prohlášením doloženo aktivní 

využívání sportoviště pro organizovaný sport, 

- žadatel, který správu, údržbu, provoz nebo využívání předmětu dotace jakýmkoliv 

právním způsobem převede na obchodní společnost bez ohledu na to, zda je tato 

obchodní společnost ve 100% vlastnictví ÚSC nebo spolku, 

- spolek působící jako sportovní svaz, střešní nebo servisní organizace ve sportu, nebo 

jako sdružení výše uvedených organizací, 

- žadatel, který v řádném termínu nedoloží všechny dokumenty požadované programem, 

podprogramem a výzvou, 

- žadatel, který požádá o dotaci na akci, která není v souladu s cíli podprogramu, 

- žadatel, který požádá o dotaci mimo jiné na mobilní kluziště, dopravní nebo dětské 

hřiště, aquapark, veřejné koupaliště, školní sportoviště (tělocvična nebo hřiště – objekt 

byl kolaudován jako školní sportoviště nebo je prokazatelně umístěn v areálu školy a je 

užíván jako školní sportoviště), 

- žadatel, který má účel dotace pronajatý od obchodní společnosti, od osoby podnikající 

podle živnostenského zákona nebo od fyzické osoby, 

- žadatel, který nesplní další podmínky, které budou uvedeny v konkrétní výzvě.  

Pokud o dotaci požádá nezpůsobilý žadatel, bude automaticky vyřazen v rámci formální 

kontroly žádostí. 

6. Vyhlašování podprogramu – výzvy 

V rámci podprogramu budou pravidelně vyhlašovány konkrétní výzvy, které budou obsahovat 

finanční alokaci, termín pro podání žádosti, termín pro vyhodnocení podaných žádostí  

a závazný termín, do kdy musí být vyčerpány prostředky státního rozpočtu a akce8 

dokončeny. Výzvy budou dále obsahovat další závazné konkrétní podmínky a omezení nad 

rámec stanovený tímto podprogramem, a to včetně možného upřesnění či doplnění žadatele  

o dotaci, posuzování a hodnocení podaných žádostí či dalšího. Výzva bude také obsahovat 

informace ohledně formy podání žádosti a způsobu komunikace v rámci řízení o žádosti. 

Žadatel je povinen dodržovat podmínky podprogramu a současně i podmínky konkrétní 

výzvy. Jednotlivé výzvy budou uveřejněny na webových stránkách MŠMT, nebo zde bude 

uvedena informace, kde je výzva uveřejněna. 

Výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace budou zveřejňovány způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. Obsah výzvy bude dostupný po dobu nejméně 30 dnů.  

 

 

                                                           
8 Výraz „akce“ (obsahově totožný s výrazem „projekt“ či IZ) je vymezen zákonem č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších 

předpisů, a vyhláškou č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, 

ve znění pozdějších předpisů. 
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Na tento podprogram budou vyhlašovány následující typy výzev: 

1. obecné výzvy s pravidelným termínem vyhlašování na konkrétní kalendářní rok nebo 

roky: 

- právní forma účastníka podprogramu je pouze – výčet může být pouze omezen 

konkrétní výzvou, ale nemůže být rozšířen:  

 ÚSC – obec, městská část, obvod statutárního města 

 spolek, splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník (dále jen „NOZ“), a vyvíjející činnost v oblasti sportu jako svou 

hlavní činnost (v souladu s NOZ), a to včetně pobočného spolku. 

- jedná se o výzvy pro zajištění všeobecné sportovní činnosti na úrovni spolků (TJ a 

SK) a ÚSC, 

- podmínky tohoto podprogramu se na tyto výzvy vztahují zcela, a to včetně 

hodnocení, 

- v rámci obecné výzvy je možnost konkrétní platnou výzvou umožnit víceleté 

financování, 

- v rámci obecné výzvy je možnost konkrétní platnou výzvou zavést rozložení 

financování v letech, tedy „etapizaci financování“. Výzva by pak řešila finanční 

alokaci na dva po sobě následující kalendářní roky a projekty by měly financování 

rozloženo v letech, 

- v rámci obecné výzvy je možnost konkrétní platnou výzvou zavést v rámci 

věcného hodnocení žádostí bodové zvýhodnění žadatelů, které žádají o dotaci na 

po sobě jdoucí etapy projektu, a již jedna předchozí etapa byla podpořena v rámci 

dotace z MŠMT (podpořená etapa a požadovaná etapa na sebe musí navazovat – 

tedy I. etapa – II. etapa), 

- s ohledem na další technické zpracování musí být všechny části listinné formy 

žádosti a jejích příloh zaslány pouze jednoduše sešité (nejsou přípustné volné listy, 

kroužková nebo jiná vazba). 

2. specifické výzvy (cílené výzvy), které se budou zaměřovat na konkrétní druh 

sportoviště nebo na konkrétní žadatele: 

- bude se jednat o úzce zaměřené výzvy na konkrétní žadatele či sportoviště – např. 

krajské sportoviště / haly, projekt „zelené trávníky“, bazény, atletické dráhy, 

nafukovací haly, 

- pro tyto výzvy mohou být v rámci vyhlášení stanoveny speciální podmínky mimo 

podmínek stanovených v tomto podprogramu; může např. dojít k úpravě 

maximální výše poskytnuté dotace, ke změně v rámci posouzení a hodnocení 

žádostí o dotaci, apod., 

- u těchto typů výzev bude dále případně sledována i hodnocena jednotková cena 

(typový projekt – např. bazény, zelené trávníky, atletické dráhy), 

- žadatelé (právní formy) budou určeny v rámci konkrétní výzvy. 
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7. Posouzení a hodnocení žádostí o dotaci 

Všechny žádosti o dotaci budou hodnoceny ve dvou krocích – fázích. 

První fází je fáze „A“ – formální kontrola, druhou pak fáze „B“ – věcné hodnocení žádostí 

(hodnotící kritéria).  

 

A - formální kontrola 

Formální kontrolou bude ověřeno, zda žádost splňuje všechny podmínky uvedené 

v podprogramu a ve výzvě, tedy např. zda se jedná o způsobilého žadatele, který splnil cíle 

podprogramu, dodržel všechny podmínky a doložil všechny požadované dokumenty 

v předepsané formě a termínu. 

 

Formální kontrola (povinné přílohy) 

A Formální kontrola 

1 
Žadatel má požadovanou právní formu a je způsobilým (tedy není nezpůsobilým) 

žadatelem dle stanovených podmínek v tomto podprogramu. 

2 IZ je v souladu cíli podprogramu a podmínkami konkrétní výzvy. 

3 
K nemovitým věcem dotčeným dotací má žadatel vlastnické právo, právo stavby či 

nájemní právo (včetně výpůjček) dle podmínek podprogramu. 

4 
Žadatel prokázal vysokou stavební připravenost akce (bude doložena minimálně 

projektová dokumentace, která je specifikována v bodě 8 tohoto materiálu – 

povinné přílohy). 

5 Žadatel má prokazatelně zajištěno vlastní nutné spolufinancování akce. 

6 
V případě ÚSC byla žádost projednána a schválena zastupitelstvem včetně nutného 

spolufinancování. 

7 
Žadatel není v prodlení s plněním svých závazků vůči státnímu ani jinému 

veřejnému rozpočtu. 

8 
Žadatel nepožaduje vyšší maximální výši dotace ze strany MŠMT než je stanovena 

v tomto podprogramu. 

9 Všechny formální náležitosti žádosti včetně povinných příloh jsou doloženy. 

10 

Veškeré nemovité věci (včetně pozemků u novostaveb), které jsou předmětem 

dotace, nejsou zatíženy zástavním právem nebo bankovním úvěrem či jinou 

obdobnou formou zajištění od žádného subjektu. 

11 Žádost a související dokumentace je řádně podepsána oprávněným orgánem. 

12 
V případě ÚSC je předloženo minimálně jedno čestné prohlášení spolku, které 

potvrzuje aktivní využívání sportoviště pro organizovaný sport, podepsané 

statutárním orgánem spolku. 
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V okamžiku provozu rejstříku sportovních zařízení MŠMT, bude MŠMT posuzovat předmět 

žádosti o dotaci v kontextu všech ostatních sportovních zařízení v daném místě a čase tak, aby 

bylo objektivně zamezeno nad dimenzovanosti kapacit sportovních zařízení vzhledem k počtu 

organizovaných sportovců v daném místě, čímž by docházelo k neefektivnímu vynakládání 

prostředků státního rozpočtu.  

Pokud podaná žádost neprojde formální kontrolou, nebude dále hodnocena a žádost bude 

vyloučena. Žádost bude dále vyloučena např. v případě, kdy žadatel poskytovatele dotace 

záměrně uvede v omyl za účelem získání podstatné výhody při věcném hodnocení. Dále bude 

žádost vyloučena z důvodu prokazatelného nezákonného lobbování, klientelismu  

a ovlivňování směrem k poskytovateli dotace. 

 

B. Věcné hodnocení žádostí (hodnotící kritéria) 

Druh kritéria: 

1. „E“ – jedná se o expertní kritéria, která budou hodnocena expertními hodnotiteli 

(nezávislí expertní hodnotitelé), celkový počet bodů 45, 

2. „O“ – jedná se o objektivní kritéria, jejichž splnění musí žadatel doložit v rámci své 

žádosti (tj. deklarovat splnění příslušného kritéria a současně toto doložit i příslušnými 

listinami), celkový počet bodů 49. 

Pokud v rámci hodnocení bude dvěma či více žádostem přidělen shodný počet bodů, bude  

o jejich konečném pořadí rozhodovat bodová hodnota u následujících kritérií: Soulad s cíli  

a prioritami koncepce Sport 2025 a následně Systematická podpora sportování dětí a mládeže. 

Metodika hodnocení: 

- MŠMT provede formální kontrolu doručených žádostí. Poté bude provedeno expertní 

hodnocení žádosti expertními hodnotiteli dle kritérií uvedených výše a hodnocení 

objektivních kritérií. Následně budou žádosti společně s návrhem na jejich hodnocení 

předány expertní výběrové komisi k dalšímu posouzení. Expertní výběrová komise dle 

úspěšnosti jednotlivých žádostí doporučí jejich pořadí ke schválení náměstkovi pro 

řízení sekce sportu a mládeže případně ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy, 

- náměstek pro řízení sekce sportu a mládeže případně ministr školství, mládeže  

a tělovýchovy má možnost mimo jiné upravit výši finančního objemu poskytnuté 

dotace ve vztahu k možnostem státního rozpočtu, 

- žadatele, jejíž žádosti budou navrženy k financování ze státního rozpočtu, budou 

písemně vyrozuměni. Ostatní žadatele budou vyrozuměni také písemně a to pomocí  

e-mailu či v rámci elektronického dotačního systému, 

- v případě, že žadatel v rámci žádosti včetně příloh nevyplní (nedoplní) požadovaný 

údaj, bude splnění příslušného kritéria hodnoceno za 0 bodů (tedy jako nesplnění), 

- žadatel plně odpovídá za pravdivost a správnost údajů uvedených v žádosti včetně 

příloh. V případě kontroly ze strany poskytovatele dotace a zjištění skutečnosti, že 

žadatel uvedl nesprávné údaje či že poskytovatele dotace uvedl v omyl za účelem 

dosažení nedovolené výhody při věcném hodnocení, zahájí poskytovatel dotace 

s žadatelem řízení o odnětí dotace. 
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Věcné hodnocení žádostí (hodnotící kritéria) 

B Hodnotící kritéria 
Bodové 

hodnocení 

Druh 

kritéria 

Přínosy projektu 

1 

Srozumitelně a věcně formulovaný cíl 

akce, rozpočet akce je přiměřený směrem 

k cílům a obsahu projektu (hospodárnost a 

účelnost akce, hodnota za peníze) Maximální 

celkový 

počet 

bodů za 

kritéria 1 

až 5 je:  

 

45 bodů 

E 

2 Zvýšení kapacity sportovního zařízení E 

3 
Zkvalitnění zázemí (např. šatny, sociální 

zařízení) a tréninkových podmínek (např. 

posilovna, regenerace) 

E 

4 
Systematická podpora sportování dětí 

a mládeže 
E 

Soulad 

s koncepcí Sport 

2025 a využití 

sportovního 

zařízení  

5 
Soulad s cíli a prioritami koncepce 

Sport 2025 
E 

6 Právní forma žadatele: ÚSC / spolek 0 / 5 O 

7 Přístup pro handicapované  0 / 3 O 

8 Sezónní nebo celoroční využití zařízení  0 / 3 O 

9 
Průměrný počet organizovaných sportovců 

za týden 
0 - 5 O 

10 
Průměrný počet hodin týdně, kdy je 

sportoviště využito spolky, školami, NNO9 
0 - 5 O 

11 
Počet členů klubu, který je primárním 

uživatelem sportovního zařízení 
0 - 5 O 

12 
Počet hodin týdně, kdy je zařízení 

otevřeno veřejnosti – min. 20 % užívacího 

času 

0 - 5 O 

13 
Odhad poměru využití děti + mládež  

/ dospělí 
0 - 5 O 

14 Nová stavba nebo rekonstrukce  0 / 5 O 

15 
Umožnění využívání zařízení jiným než 

primárním spolkem 
0 - 5 O 

Synergie 

veřejných 

prostředků 

16 
Žadateli je poskytována spoluúčast 

z jednoho nebo více veřejných zdrojů 

(mimo MŠMT) 

0 - 3 O 

 

Celkový maximální počet bodů: 94 

                                                           
9 NNO – Nestátní nezisková organizace 
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Konkrétní popis věcného hodnocení jednotlivých hodnotících kritérii (tučně je uvedena 

informace, kde bude uveden slovní nebo věcný popis dle kterého bude hodnocení probíhat): 

1. Srozumitelně a věcně formulovaný cíl akce, rozpočet akce je přiměřený směrem  

k cílům a obsahu projektu (hospodárnost a účelnost akce, hodnota za peníze) – bude 

popsáno v IZ, 

2. Zvýšení kapacity sportovního zařízení – bude popsáno v IZ, 

3. Zkvalitnění zázemí (např. šatny, sociální zařízení) a tréninkových podmínek (např. 

posilovna, regenerace) – bude popsáno v IZ, 

4. Systematická podpora sportování dětí a mládeže – bude popsáno v IZ, 

5. Soulad akce s cíli a prioritami koncepce Sport 2025 – vyhodnotí MŠMT, 

6. Právní forma žadatele – bude vyplněno do elektronické žádosti: 

 0 bodů – ÚSC, 

 5 bodů – spolek. 

7. Přístup pro handicapované – bude vyplněno do elektronické žádosti: 

 0 bodů – NE, 

 3 body – ANO. 

8. Sezónní nebo celoroční využití zařízení – bude vyplněno do elektronické žádosti: 

 0 body – sezónní využití zařízení, 

 3 bodů – celoroční využití zařízení. 

9. Průměrný počet organizovaných sportovců za týden – bude vyplněno do 

elektronické žádosti: 

 0 bodů – méně než 150, 

 3 body – 150 až 300, 

 5 bodů – více než 300. 

10. Průměrný počet hodin týdně, kdy je sportoviště využito spolky, školami, NNO – bude 

vyplněno do elektronické žádosti: 

 0 bodů – méně než 28 h, 

 3 body – 29h až 42 h, 

 5 bodů – více než 42 h. 

11. Počet členů klubu, který je primárním uživatelem sportovního zařízení – bude 

vyplněno do elektronické žádosti: 

 0 bodů – méně než 50 členů, 

 3 body – 50 až 100 členů, 

 5 bodů – více než 100 členů. 

12. Počet hodin týdně, kdy je zařízení otevřeno veřejnosti – bude vyplněno do 

elektronické žádosti: 

 0 bodů – 16 h až 20 h, 

 3 body – 21 h až 35 h, 



133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ 

15 

 5 bodů – více než 35 h. 

13. Odhad poměru využití děti + mládež (do 18 let věku) / dospělí – bude vyplněno do 

elektronické žádosti: 

 0 bodů – ½ (1 ku 2, na jedno dítě, mládež dva dospělí), 

 3 body – 1/1, 

 5 bodů – 2/1. 

14. Rekonstrukce nebo nová stavba – bude vyplněno do elektronické žádosti: 

 0 bodů – nová stavba, 

 5 bodů – rekonstrukce. 

15. Umožnění využívání zařízení jiným než primárním spolkem – bude vyplněno do 

elektronické žádosti a doloženy doklady: 

 0 bodů – žádné využívání než primárním spolkem (ÚSC musí mít vždy 

minimálně jedno čestné prohlášení od primárního spolku), 

 5 bodů – minimálně 2 čestná prohlášení od jiných spolků, škol nebo jiných 

NNO, která potvrzují aktivní využívání sportoviště (u ÚSC minimálně jedno 

prohlášení spolku a minimálně 2 prohlášení jiných spolků, škol nebo jiných 

NNO). 

U ÚSC je jako primární spolek brán ten spolek, který ÚSC předloží v rámci splnění 

formálních náležitostí žádosti. 

16. Žadateli je poskytována spoluúčast z jednoho nebo více veřejných zdrojů (mimo 

MŠMT) – bude vyplněno do elektronické žádosti a doloženy doklady: 

 0 bodů – není doložena spoluúčast z jednoho nebo více veřejných zdrojů, 

 3 body – spoluúčast z jednoho nebo více veřejných zdrojů je doložena 

v požadované formě a činí celkově alespoň 1/3 minimální výše spoluúčasti.  

8. Obsah žádosti, povinné a volitelné přílohy k žádosti o poskytnutí dotace, 

prokázaní podmínek stanovených podprogramem a doložení 

dokumentů k hodnocení „A“ a „B“ 

Obsah a forma žádosti 

Základní údaje o připravovaném IZ vyplní uchazeč do žádosti. Forma žádosti je vždy 

upřesněna v konkrétní výzvě. Žádost je posouzena MŠMT z hlediska její formální správnosti, 

souladu s věcným obsahem dokumentace. MŠMT může vrátit žádost k doplnění. 

 

Předložení žádosti o poskytnutí dotace v podprogramu se mj. řídí:  

 ustanoveními § 12, 13 a 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších 

předpisů, 

 vyhláškou č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů 

reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů, 

 pokynem č. R 1 – 2010 k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů  

a účastníků programu při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu 
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nebo akce a k provozování informačního systému programového financování (dále jen 

„pokyn č. R 1 – 2010“). 

Od okamžiku, kdy bude poskytovatelem dotace zprovozněn elektronický dotační systém pro 

podávání, administraci a hodnocení žádosti, budou žádosti o dotaci včetně vybraných příloh 

podávány prostřednictvím tohoto elektronického nástroje. V první fázi spuštění systému, 

žadatel vyplněnou žádost vytiskne a podepsanou zašle poskytovateli dotace. V další fázi bude 

pro podání žádosti vyžadován ověřený elektronický podpis (certifikát), bez kterého nebude 

možné žádost podat, případně bude třeba žádost podat za pomoci datové schránky. Žádost pak 

již nebude třeba zaslat poštou v listinné podobě. Do elektronického dotačního systému se 

bude žadatel registrovat pomocí e-mailového účtu. 

 

Povinné a nepovinné přílohy k žádosti o poskytnutí dotace, prokázaní podmínek 

stanovených podprogramem a doložení dokumentů k hodnocení „A“ a „B“. 

 

Všechny přílohy je nutno předložit společně se žádostí ve stanoveném termínu. Dokumenty 

předložené po termínu nebudou akceptovány. 

 

Povinné přílohy 

Bez předložených povinných příloh nebude žádost věcně hodnocena a bude vyřazena při 

formální kontrole jako neúplná žádost. 

Povinné přílohy pro spolek: 

 žádost, která musí být podepsaná statutárním orgánem žadatele, 

 k prokázání závazku třetího subjektu10 na spolufinancování akce, pokud žadatel nemá 

z vlastních zdrojů zajištěno dostatek finančních prostředků do 100 % nákladů akce, 

žadatel předloží: 

- v případě ÚSC – usnesení zastupitelstva, které souhlasí s poskytnutím finančních 

prostředků z vlastního rozpočtu, 

- v případě svazků obcí – prohlášení odpovědného orgánu, který může schválit 

závazek poskytnutí finančních prostředků, 

- v případě spolků – čestné prohlášení o poskytnutí finančních prostředků na 

dofinancování akce podepsané statutárním orgánem (volná forma). 

 k prokázání vysoké stavební připravenost akce – žadatel předloží: 

projektovou dokumentaci vyhotovenou v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.,  

o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), 

včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu, a to v následujícím obsahu: 

- společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí  

a stavebního povolení u staveb v působnosti obecných stavebních úřadů  

a u staveb vodních děl, případně, 

- projektová dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až 

e) stavebního zákona, projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, 

k uzavření veřejnoprávní smlouvy a k posouzení autorizovaným inspektorem, 

případně, 

                                                           
10 Třetí subjekt – další subjekt mimo MŠMT (dotace) a žadatele (vlastní zdroje žadatele) 
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- projektovou dokumentaci, dle které žadatel provedl výběrové řízení, a to pouze 

v případě, že stavební úřad vydal rozhodnutí, že stavba nepodléhá stavebnímu 

řízení (stavební povolení) ani není nutno na stavbu provádět ohlášení stavby. 

Dokumentace bude předložena výhradně na CD-R nebo na jiném datovém nosiči 

(nezasílat v tištěné podobě). 

 IZ – vzor bude uveřejněn v rámci aktuální výzvy, 

 kopii úplného výpisu z veřejného rejstříku – http://portal.justice.cz, 

 potvrzení o bezdlužnosti – Finanční úřad (ne starší 3 měsíců od data podání žádosti), 

 souhrnné čestné prohlášení žadatele (bude vyplněn závazný vzor, který je uveden  

v příloze č. 1 tohoto podprogramu): 

- o zajištění vlastních nutných finančních prostředků na dofinancování akce 

podepsané statutárním orgánem žadatele, 

- o majetkových poměrech podepsané statutárním orgánem žadatele, vzor pro 

vyplnění je uveden v příloze, 

- že je způsobilým žadatelem dle zásad tohoto podprogramu, podepsané statutárním 

orgánem žadatele, 

- že je schopen finančně zajistit minimálně po dobu 10 let od uvedení objektu do 

trvalého užívání jeho udržitelnost, 

- že není v prodlení s plněním svých závazků vůči státnímu ani jinému veřejnému 

rozpočtu včetně vyrovnaných závazků vůči České správě sociálního zabezpečení, 

- že veškeré nemovité věci, které jsou předmětem dotace, nejsou zatíženy 

zástavním právem nebo bankovním úvěrem či jinou obdobnou formou zajištění od 

žádného subjektu, 

- že proti  spolku není vedeno exekuční řízení, nenachází se v úpadku, konkursu  

a vyrovnání nebo v likvidaci ani nehrozí, že by jakékoliv takové nebo obdobné 

řízení vůči spolku mělo nebo mohlo být zahájeno. 

 případně další dle textu podprogramu či dle konkrétní výzvy, 

 povinné přílohy pouze pro spolek, který má prokazatelné napojení na obchodní 

společnost působící ve sportu: 

- čestné prohlášení uvedené obchodní společnosti podepsané statutárním orgánem, 

že tato společnost nebyla v zisku v kalendářním roce, který předchází roku podání 

žádosti. 

Povinné přílohy pro ÚSC: 

 

 žádost, která musí být podepsaná statutárním orgánem žadatele, 

 usnesení zastupitelstva ÚSC, že souhlasí s podáním žádosti o dotaci, 

 usnesení zastupitelstva ÚSC, že souhlasí se zajištěním vlastních nutných finančních 

prostředků na dofinancování akce. Obě uvedená usnesení je možno sloučit do jednoho, 

které zajistí obě povinnosti, 
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 k prokázání závazku třetího subjektu na spolufinancování akce, pokud žadatel nemá 

z vlastních zdrojů zajištěno dostatek finančních prostředků do 100 % nákladů akce: 

- v případě ÚSC – usnesení zastupitelstva, které souhlasí s poskytnutím finančních 

prostředků z vlastního rozpočtu, 

- v případě svazků obcí – prohlášení odpovědného orgánu, který může schválit 

závazek poskytnutí finančních prostředků, 

- v případě spolků – čestné prohlášení o poskytnutí finančních prostředků na 

dofinancování akce podepsané statutárním orgánem (volná forma). 

 K prokázání vysoké stavební připravenosti akce – žadatel předloží: 

projektovou dokumentaci vyhotovenou v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.,  

o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), 

včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu, a to v následujícím obsahu: 

- společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí  

a stavebního povolení u staveb v působnosti obecných stavebních úřadů  

a u staveb vodních děl, případně, 

- projektová dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až 

e) stavebního zákona, projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, 

k uzavření veřejnoprávní smlouvy a k posouzení autorizovaným inspektorem, 

případně, 

- projektovou dokumentaci, dle které žadatel provedl výběrové řízení, a to pouze 

v případě, že stavební úřad vydal rozhodnutí, že stavba nepodléhá stavebnímu 

řízení (stavební povolení) ani není nutno na stavbu provádět ohlášení stavby. 

Dokumentace bude předložena výhradně na CD-R nebo na jiném datovém nosiči 

(nezasílat v tištěné podobě). 

 IZ – vzor bude uveřejněn v rámci aktuální výzvy, 

 souhrnné čestné prohlášení žadatele (bude vyplněn závazný vzor, který je uveden  

v příloze č. 2 tohoto podprogramu): 

- o majetkových poměrech podepsané statutárním orgánem žadatele, 

- že je způsobilým žadatelem dle zásad tohoto podprogramu, podepsané statutárním 

orgánem žadatele, 

- že je schopen finančně zajistit minimálně po dobu 10 let od uvedení objektu do 

trvalého užívání jeho udržitelnost, 

- že není v prodlení s plněním svých závazků vůči státnímu ani jinému veřejnému 

rozpočtu, 

- že veškeré nemovité věci, které jsou předmětem dotace, nejsou zatíženy 

zástavním právem nebo bankovním úvěrem či jinou obdobnou formou zajištění od 

žádného subjektu, 

- že proti  ÚSC není vedeno exekuční řízení, nenachází se v úpadku, konkursu  

a vyrovnání nebo v likvidaci ani nehrozí, že by jakékoliv takové nebo obdobné 

řízení vůči ÚSC mělo nebo mohlo být zahájeno. 
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 jedno čestné prohlášení spolku, které potvrzuje aktivní využívání sportoviště pro 

organizovaný sport, podepsané statutárním orgánem spolku, vzor pro vyplnění je 

uveden v příloze č. 3 tohoto podprogramu, 

 v případě, že žadatelem bude městská část nebo obvod statutárního města, musí tento 

žadatel doložit usnesení zastupitelstva statutárního města, že toto zastupitelstvo souhlasí 

s podáním žádosti o dotaci, 

 případně další dle textu podprogramu či dle konkrétní výzvy. 

 

Nepovinné přílohy 

Nepovinné přílohy pro spolek i ÚSC (pro hodnocení žádostí): 

 čestná prohlášení spolků, škol, případně jiné NNO, která potvrzují aktivní využívání 

sportoviště, podepsané statutárním orgánem. Vzor pro vyplnění je uveden v příloze č. 3 

tohoto podprogramu, 

 stavební povolení, veřejnoprávních smlouvu nahrazující individuální správní akt podle 

stavebního zákona, ohlášení stavby, případně potvrzení stavebního úřadu, že stavba 

nepodléhá stavebnímu řízení. Bude bodově zvýhodněno v rámci hodnotícího  

kritéria č. 1. 

9. Obsah investičního záměru 

K žádosti o dotaci přiloží žadatel IZ v závazné formě, který bude uveřejněn v rámci výzvy. 

 

Příjemce dotace následně zpracuje IZ v nezbytném rozsahu na základě obsahu uvedeném  

v  pokynu č. R 1 – 2010 a v příloze č. 4 tohoto podprogramu. Závazný vzor IZ pro akci, která 

bude zařazena do financování, bude případně následně umístěn na webových stránkách 

MŠMT. 

 

IZ musí mj. obsahovat následující (IZ, který bude zařazen (schválen) do financování 

ze SR): 

 

a) majetkoprávní vztahy doložené snímkem pozemkové mapy s barevným vyznačením 

souvisejících parcelních čísel a výpisem z katastru nemovitostí, 

b) zdůvodnění nezbytnosti akce, stavebně technický popis nemovité věci včetně 

charakteristiky pozemku a předpokládané využití, stupeň stavebně technické 

připravenosti projektu, 

c) souhrnné požadavky na plochy a prostory, vycházející ze zdokumentovaných potřeb 

(z pasportu stávajících objektů, stavebního programu), 

d) odborný odhad nákladů, v případě neinvestičních výdajů, taktéž členění na investiční  

a neinvestiční výdaje, 

e) u staveb charakteru rekonstrukce či modernizace popis současného stavu, včetně 

rozhodujících technicko – ekonomických údajů o provozu (užívání), v případech 

rekonstrukce či stavby i fotodokumentaci, která zachycuje stav před zahájením 

veškerých stavebních prací, 

f) hodnocení navrhovaného řešení z hlediska právních předpisů, 
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g) rozpočet akce – rekapitulace nákladů dle charakteru činností: přípravné práce – 

projektová dokumentace (dále jen „PD“), zajištění technického dozoru investora, 

koordinátora BOZP, náklady stavební části akce. Do celkových nákladů akce musí být 

rovněž započítány veškeré související náklady tak, aby po realizaci byla akce plně 

funkční a mohla tak začít plnit svůj účel. Celkové výdaje musí obsahovat i předpoklad 

nákladů na pořízení funkční vybavenosti – např. vestavné skříně, vybavení přístroji, 

nábytkem atd.  V případě, že akce má nároky na související výdaje (tj. na funkční 

vybavenost), musí být jejich pořízení součástí tohoto záměru vč. výčtu a kalkulace 

souvisejících výdajů (úhradu nákladů souvisejících s použitím dočasných náhradních 

prostor za rekonstruované zabezpečuje účastník programu v rámci vlastních 

finančních zdrojů, jedná se o neuznatelný výdaj),  

h) zdroje financování akce – požadovaná výše dotace a stanovení podílu vlastních zdrojů 

v jednotlivých letech. IZ musí poskytovat údaje o celé požadované částce prostředků 

(nikoliv pouze na její část či etapu), 

i) přehled plánovaných výběrových řízení dle charakteru činností (PD, organizace 

výběrového řízení, zajištění technického dozoru investora, koordinátora BOZP, 

stavební části akce, interiérové vybavení, apod.), 

j) časový harmonogram akce v členění dle jednotlivých fází projektu: přípravná fáze 

projektu – vypracování PD, předpokládané termíny výběrových řízení, realizační fáze 

projektu – termín zahájení a ukončení realizace akce, 

k) podrobné hodnocení efektivnosti vynaložených prostředků – stručné zhodnocení 

požadavků na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby zejména energiemi, 

vodou a pracovníky, předpokládanou výši finančních potřeb jak na provoz, tak na 

reprodukci pořízeného majetku a zdroje jejich úhrady, které bude účastník sám na své 

náklady zabezpečovat,  

l) další doklady stanovené MŠMT (doklady dle stavebního zákona včetně prováděcích 

předpisů k tomuto zákonu). 

10. Kritéria pro zadání akce 

MŠMT zavede projekt do EDS a vydá řídící dokumenty nazvané Registrace akce,  

a Rozhodnutí o poskytnutí dotace (včetně změn; případně sloučené do jednoho dokumentu). 

Nedílnou součástí všech výše uvedených řídících dokumentů jsou tzv. Podmínky a pokyny 

pro další přípravu, zadání projektu a čerpání prostředků státního rozpočtu. 

 

Výběr zhotovitelů a dodavatelů stavebních prací, služeb a dodávek v rámci přípravy 

a realizace akce musí být prováděn v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“). 

 

MŠMT kontroluje veřejné zakázky akcí z hlediska jejich věcného, technického 

a ekonomického souladu s předloženým IZ a stanovenými závaznými ukazateli akce (v rámci 

dokladů předložených k ROPD). MŠMT se dále zaměřuje na skutečnosti, zde byla při 

realizaci zakázky splněna kritéria nediskriminace, rovného zacházení a transparentností, zda 

byla realizována řádná hospodářská soutěž a zda byla důsledně ověřena cena v místě a čase 

obvyklá. MŠMT si bez výjimek vyhrazuje právo příjemci dotace nařídit zrušení realizované 

veřejné zakázky a její opětovné vyhlášení. MŠMT nepřísluší posouzení její legislativní 

správnosti, která je zcela na zodpovědnosti zadavatele. 

Zadavatel v rámci realizace veřejných zakázek musí dodržet následující podmínky: 
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 není přípustné účelové dělení zakázek tak, aby byly zakázky realizovány mimo režim 

ZVZ, 

 u zakázek malého rozsahu je nutno, aby zadavatel oslovil dostatečný počet (např. pět) 

způsobilých dodavatelů tak, aby v rámci hodnocení zakázek byly hodnoceny minimálně 

tři dodavatelé (tři nabídky), 

 u veřejných zakázek, které budou vyhlašovány v režimu ZVZ, u kterých byla podána 

nebo hodnocena pouze jedna nabídka, zadavatel musí veřejnou zakázku zrušit a vyhlásit 

novou veřejnou zakázku tak, aby byla zajištěna řádná soutěž, a aby byla ověřena cena 

v místě a čase obvyklá. Zadavatel učiní takové kroky, aby v rámci opakované zakázky 

nenastala stejná situace jako u původně zrušené zakázky (např. změnou soutěžních 

podmínek). 

11. Podmínky a pokyny pro další přípravu, zadání projektu a čerpání 

prostředků státního rozpočtu 

Podmínky a pokyny pro další přípravu, zadání projektu a čerpání prostředků státního rozpočtu 

budou přílohou konkrétního řídícího dokumentu, a to dokumentu Registrace akce nebo 

dokumentu Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Příjemce dotace akceptací dotace vyjadřuje 

s těmito podmínkami souhlas v celém rozsahu.  

 

Po splnění podmínek pro další přípravu, zadání a realizaci IZ, které budou nedílnou součástí 

rozhodnutí o poskytnutí dotace, bude schválená částka dotace poukázána na zvláštní 

projektový účet žadatele. V případě nedoložení požadovaných dokumentů nebude dotace 

poskytnuta. 

 

Případná změna níže uvedených podmínek nebude důvodem předložení aktualizace 

dokumentace programu na MF. 

 

Jedná se o následující podmínky (v následujícím textu je program roven podprogramu)11: 

 

1. Poskytování dotací se v průběhu přípravy a realizace akce řídí zákonem 

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 218/2000 Sb.“), 

vyhláškou č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů 

reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů, pokynem č. R 1 – 2010 k upřesnění 

postupu Ministerstva financí, správců programů a účastníků programu při přípravě, 

realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce a k provozování 

informačního systému programového financování, písemnou formou, v souladu s § 14 

rozpočtových pravidel a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,  

a průběžným metodickým řízením Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy – 

odborem sportu. 

2. Správcem programu / poskytovatel dotace je Ministerstvo školství, mládeže  

a tělovýchovy – odbor sportu (dále jen „MŠMT“). 

3. Účastník programu (příjemce dotace) zabezpečuje další přípravu a realizaci akce 

v souladu s MŠMT schváleným investičním záměrem (dále jen „IZ"), popř. 

schválenými dodatky k IZ. 

                                                           
11 Zkratky, které byly zavedeny a použity dříve v textu, jsou v níže uvedených podmínkách zavedeny znova. 
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4. Ve formuláři Registrace akce uvedený název akce a přidělené identifikační číslo 

Evidenčního dotačního systému (dále jen „EDS“) budou používány při všech úředních 

jednáních a ve všech souvisejících dokumentech po celou dobu její přípravy a realizace. 

5. Údaje v řídícím dokumentu Registrace akce jsou závazné, dokud nejsou Rozhodnutím 

o poskytnutí dotace vydaným podle § 5 vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního 

rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů, 

nahrazeny údaji novými. 

6. Závaznými ukazateli jsou objem účasti státního rozpočtu (dále jen „SR“) na financování 

akce (v členění na investiční výdaje SR, neinvestiční výdaje SR – prvotní mobiliář  

a vybavení DDHM), objem vlastních zdrojů účastníka programu (součet všech 

finančních zdrojů účastníka programu použitých na spolufinancování akce), věcné 

a časové parametry (termíny ukončení realizace akce, financování akce a předložení 

dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce).  

7. O změnu kteréhokoliv údaje ve vydaných řídících dokumentech Registrace akce nebo 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace musí příjemce dotace předem požádat MŠMT. MŠMT 

o věci následně rozhodne. 

8. V řídících dokumentech Registrace akce a následně v Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

není předmětem sankcí za porušení rozpočtové kázně nedodržení struktury bilancí 

potřeb akce, při důsledném zachování investičních a neinvestičních objemů. Závaznosti 

finančních objemů v řídících dokumentech Registrace akce a následně v Rozhodnutí  

o poskytnutí dotace, jsou platné pro celkové objemy zdrojů po celou dobu realizace  

a financování akce. 

9. Termínem ukončení akce se rozumí okamžik, ke kterému byl sepsán protokol o předání 

a převzetí stavby, a to bez vad a nedodělků bránících v užívání, nebo ke kterému byl 

vydán akt orgánu, který realizaci buď povoloval, případně s ní souhlasil. V případě, že 

akt orgánu není vyžadován, je možné ho nahradit prohlášením účastníka programu. 

Termínem ukončení financování akce, pokud je stanoven, se rozumí termín, po němž již 

nemůže účastník programu provádět žádné další úhrady; současně musí být ukončeno 

i financování z ostatních zdrojů. 

10. Výběr zhotovitelů a dodavatelů stavebních prací, služeb a dodávek (dále jen 

„dodavatelé“) v rámci přípravy a realizace akce, musí být prováděn v souladu se 

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

11. Účastník programu je povinen smluvně zavázat všechny účastníky přípravy, zadání 

a realizace akce k dodržení závazných údajů, které jsou uvedeny v řídících 

dokumentech Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

12. Dokumentace pro zadání stavby bude zpracována v podrobnostech dokumentace pro 

provedení stavby. Součástí podkladů předložených správci programu bude položkový 

rozpočet. Pokud bude akce realizována na základě stavebního povolení, bude 

k dokumentaci pro zadání stavby doložena kopie platného stavebního povolení 

s vyznačením doložky o nabytí právní moci. 

13. Žádost o vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude předkládána v písemné formě  

a bude obsahovat údaje v souladu s § 14 zákona č. 218/2000 Sb. Součástí podkladů 

k žádosti o vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude mimo jiné kopie výzvy, 

seznamu podaných nabídek, zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, kopie rozhodnutí 

zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, kopie oboustranně podepsaného smluvního 

závazku s vítězem veřejné zakázky jak ze strany dodavatele, tak i ze strany zadavatele. 
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Žádost o vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude dále obsahovat další dokumenty, 

které MŠMT příjemci dotace dále závazně stanoví. 

14. Účastník programu je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 

písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží  

a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, v rozsahu 

nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost bude smluvní partner 

požadovat i po svých dodavatelích. 

15. Účastník programu výslovně zakotví do smluvních podmínek se svými dodavateli jejich 

povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů (zákon o finanční kontrole), tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady 

o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo 

z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž 

povinnost bude smluvní partner povinen požadovat po svých dodavatelích. 

16. V každém smluvním závazku bude specifikována celková cena díla s vyčíslením částky 

bez DPH, výší sazby a částky DPH a ceny celkové včetně DPH. V případě, že celková 

cena obsahuje i část neinvestiční (pouze prvotní mobiliář a vybavení DDHM), bude 

rovněž tato specifikace uvedena zvlášť pro část investiční a pro část neinvestiční. Pokud 

bude placení DPH přeneseno v režimu přenesené daňové povinnosti z dodavatele prací, 

služeb apod. na příjemce dotace, bude tato odvedena příslušnému finančnímu úřadu 

neprodleně po uhrazení příslušné faktury v daném měsíci.  

17. Nedílnou součástí každého smluvního závazku bude harmonogram prací včetně 

finančního ohodnocení. 

18. V obchodních a platebních podmínkách nebude povoleno poskytování záloh. 

19. Faktury mohou být zhotovitelům a dodavatelům propláceny měsíčně, oproti předložení 

dokladu o provedení prací nebo dodávek. Požadovaná splatnost faktur činí 

30 kalendářních dnů. Nastavení doby splatnosti faktur bude stanoveno v zadávacím 

řízení akce, v obchodních podmínkách nebo v příslušném návrhu smluvního závazku.  

V jedné faktuře nesmí být fakturovány současně práce a činnosti hrazené  

z investičních i z neinvestičních prostředků. 

20. Případné smluvní pokuty za nedodržení smluvních závazků ze strany zhotovitele náleží 

v plné výši účastníkovi programu. 

21. Částka požadované dotace může být uvolněna maximálně do výše ročního objemu 

poskytnuté dotace stanoveného v platném Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle 

odpovídajícího harmonogramu prací včetně finančního ohodnocení z odsouhlaseného 

smluvního závazku. 

22. Pokud účastník programu v průběhu roku zjistí, že není schopen v daném roce 

poskytnuté prostředky SR, popřípadě jejich část, realizovat, je povinen neprodleně 

oznámit tuto skutečnost MŠMT a je povinen bez zbytečného odkladu vrátit finanční 

prostředky SR zpět do rozpočtu MŠMT.  

23. Prostředky SR musí účastník programu vrátit (v případě ÚSC – prostřednictvím 

příslušného kraje) do 5. 12. daného rozpočtového roku na účet MŠMT – č. ú. 

821001/0710. Na tento účet musí být finanční prostředky vždy zaslány pouze tak, aby 

bylo zaručeno, že jejich připsání na účet proběhne do 31. 12. daného rozpočtového 



133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ 

24 

roku. O prostředky, které nebudou do 31. 12. daného kalendářního roku vráceny na účet 

MŠMT, bude krácen limit státní dotace. Krácení limitu se nevztahuje na vypořádání 

koeficientu DPH a platbu DPH v rámci přenesené daňové povinnosti. 

24. Spolek provede finanční vypořádání poskytnutých prostředků SR v souladu  

s vyhláškou č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání 

vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem (dále 

jen vyhláška „č. 367/2015 Sb.“) v doporučeném termínu (tímto není dotčen závazný 

termín z výše uvedené vyhlášky) pro účely tohoto podprogramu do 20. 1. následujícího 

kalendářního roku a zašle je na MŠMT. 

25. Územní samosprávný celek (dále jen „ÚSC“), provede finanční vypořádání 

poskytnutých prostředků SR v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., a v souladu 

s pokyny příslušného krajského úřadu.  

26. Pokud účastník programu vrátí prostředky do SR v rámci finančního vypořádání dle 

vyhlášky č. 367/2015 Sb. v následujícím rozpočtovém roce, učiní tak na účet MŠMT  

č. ú. 6015-821001/0710  (v případě ÚSC bude vratka realizována v souladu s vyhláškou 

č. 367/2015 Sb. prostřednictvím příslušného kraje). Účastník programu předloží 

podklady k ročnímu zúčtování poskytnutých prostředků SR v souladu s vyhláškou  

č. 367/2015 Sb. U víceletých projektů bude o takto vrácenou částku krácena celková 

částka dotace. 

27. Účastník programu, který uhradil pořízení věcí nebo služeb, obstarání výkonů, 

provedení prací nebo nabytí práv peněžními prostředky ze státní dotace, a který uplatnil 

nárok na odpočet daně z přidané hodnoty z tohoto pořízení (do kterého zahrnul i částku, 

na jejíž odpočet měl právo z důvodu tohoto pořízení), nesmí částku připadající na nárok 

na odpočet DPH zahrnout do finančního vypořádání dotace. Jestliže ji do něj zahrnul 

a nárok na odpočet uplatnil až poté, je povinen do měsíce od uplatnění nároku, odvést 

částku odpočtu na účet MŠMT, číslo účtu: 6015-821001/0710.  

28. Účastník programu umožní MŠMT průběžnou i závěrečnou kontrolu dokladů 

a dodržení podmínek použití dotace.  

29. Stavba bude využívána minimálně po dobu 10 let od jejího pořízení za účelem, pro 

který je dotace poskytována. Termínem pořízení je termín ukončení realizace akce 

stanovený ve schválených řídících dokumentech Registrace akce a Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace. Při návrhu převodu stavby na ÚSC je nutné požádat o stanovisko 

MŠMT a zároveň zaslat souhlas obou stran s potvrzením závazku nového vlastníka 

o dalším provozování sportovního zařízení. Obdobným způsobem se postupuje 

v případě převodu stavby na spolek. 

30. Předmět podpory nebude po dobu 10 let od jeho pořízení převeden na jinou osobu a po 

dobu 10 let od jeho pořízení je účastník programu povinen předmět podpory řádně 

provozovat. 

31. Účastník programu je povinen po dobu nejméně 10 let od termínu ukončení 

závěrečného vyhodnocení akce uchovávat veškeré doklady a písemnosti potřebné 

k řádnému provedení kontroly použití prostředků SR. 

32. Po ukončení realizace akce účastník programu předloží MŠMT v souladu s § 6 vyhlášky 

č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce 

majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve stanoveném termínu dokumentaci 

závěrečného vyhodnocení akce. Tento termín je uveden v Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace. 
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33. V případě porušení rozpočtové kázně bude postupováno v souladu s příslušnými 

ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb. 

34. Účastník programu odpovídá za to, že veškeré doklady jsou úplné a pravdivé a že věcný 

obsah IZ z pohledu budoucího uživatele je úplný a odpovídá jeho požadavkům. 

35. Pokud v průběhu realizace akce zjistí příjemce dotace, že nelze dodržet předem 

stanovené parametry, termíny, indikátory nebo jiné závazné podmínky, případně dojde 

u příjemce dotace k jiným změnám, které mění již schválené řídící dokumenty 

Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace, musí příjemce předem ihned 

informovat MŠMT a případně požádat MŠMT o změnu příslušného řídícího 

dokumentu. MŠMT o věci následně rozhodne. 

36. Příjemce dotace se podílí na celkových nákladech na akci příslušnou finanční 

spoluúčastí, kterou mohou být vlastní zdroje příjemce dotace, případně dotace  

z veřejných nebo jiných zdrojů. Veřejnými zdroji se rozumí dotace z ÚSC, svazku obcí 

apod. Za výše uvedenou dotaci z veřejných zdrojů se nepovažuje dotace z fondů EU 

nebo jiného ústředního orgánu státní správy (ministerstvo apod.). Na akci, na kterou je 

poskytována dotace z MŠMT, je zakázáno čerpat dotaci z jiného ústředního orgánu 

státní správy (ministerstvo apod.). 

37. Účastník programu je povinen na svých informačních, propagačních či jiných 

materiálech, výročních zprávách či jakýchkoliv jiných dokumentech, včetně 

internetových stránek, uvádět, že akce je podporována MŠMT. 

38. Poskytnutím dotace MŠMT je realizována veřejná podpora ve smyslu čl. 107 a 108 

SFEU12, která je však slučitelná s vnitřním trhem EU, a to z důvodu, že financovaná 

sportovní infrastruktura je využívaná amatérskými sportovními kluby působícími pouze 

na lokální úrovni nebo dochází k podpoře činnost dětí a mládeže v oblasti sportu. Dále 

je sportovní infrastruktura využívává širokou veřejností. Programy státní podpory sportu 

v ČR, a to v oblasti neinvestiční a investiční, byly Rozhodnutím Evropské komise ze 

dne 11. června 2014 (SA.33575) prohlášeny na základě čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU za 

slučitelné s vnitřním trhem a argumentaci Evropské komise o slučitelnosti potvrdil  

i Soudní dvůr EU svým rozsudkem ze dne 12. května 2016 (T-693/14). 

12. Vymezení kontrolní činnosti správce programu / podprogramu 

Provádění kontrolní činnosti, tj. především kontrolní metody, kontrolní postupy a vzájemné 

vztahy kontrolních orgánů a kontrolovaných organizačních složek státu je upraveno právními 

a vnitřními předpisy o finanční kontrole a jejím výkonu. 

 

Financování programů reprodukce majetku se řídí řídit zejména následujícím právními 

předpisy, vnitřními předpisy a metodickými pokyny: 

 

 zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, 

 vyhláškou č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů 

reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů, 

 pokynem č. R 1 – 2010, 

                                                           
12 SFEU - Smlouvy o fungování Evropské unie 
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 zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

 vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů, 

 zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

 vyhláškou č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání 

vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, 

 vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění, 

 vnitřními předpisy MŠMT. 

13. Přílohy 

 Příloha č. 1 – čestné prohlášení – povinné přílohy pro spolek, 

 Příloha č. 2 – čestné prohlášení – povinné přílohy pro ÚSC, 

 Příloha č. 3 – čestné prohlášení – aktivní využívání sportoviště, 

 Příloha č. 4 – obecná osnova IZ. 



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:  29.06.2017 
předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta 
vypracoval: Bc. Martina Skoková, vedoucí KSaT 
 
Návrh: schválení obecně závazné vyhlášky č. 3/2017 – změna vyhlášky o veřejném pořádku 
         
Odůvodnění:  
Město Litoměřice má veřejný pořádek regulovaný obecně závaznou vyhláškou č. 2/2017. 
Vyhláška stanovuje mimo jiné úpravu doby nočního klidu na základě zmocnění v § 47 odst. 6 
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a to její zkrácení v době konání významných 
tradičních slavností.  
Jednou z těchto slavností je „Festival Incendio 2017“, který se koná  
ve dnech 8. a 9. září 2017.  
Ve vyhlášce č. 2/2017 byla opomenuta noc z 9. na 10. září kdy bude ještě festival probíhat. 
Touto změnovou vyhláškou č. 3/2017 se v uvedenou noc doplňuje zkrácení doby nočního 
klidu na dobu od 24:00 hodin do 6:00 hodin.   
 
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. 3/2017, kterou se mění vyhláška č. 2/2017  
o veřejném pořádku (vyhláška viz. příloha orig. zápisu)  
 

 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:   ____ 



 
 

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E 
 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, 
 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2017 
o veřejném pořádku 

  

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 29. června 2017 usneslo vydat 

na základě § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., 

o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen 

„vyhláška“): 

 
Článek 1 

Změna obecně závazné vyhlášky č. 2/2017 
 
Článek 3 odst. 1 písm. f) obecně závazné vyhlášky č. 2/2017, o veřejném pořádku, ze dne 

27. dubna 2017, nově zní: „na Střeleckém ostrově v noci z 8. 9. 2017 na 9. 9. 2017 a v noci 

z 9. 9. 2017 na 10. 9. 2017 na dobu od 24:00 hodin do 6:00 hodin;
15

“. 

 

Článek 2 
Účinnost 

  

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

  

 

 

 

 

 

.......................................... .......................................... 

Mgr. Karel Krejza 

1. místostarosta 

Mgr. Ladislav Chlupáč 

starosta 

  

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  .................. 2017 

 

Sejmuto z úřední desky dne:  .................. 2017 



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:  29.06.2017 
předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta 
vypracoval: Bc. Martina Skoková, vedoucí KSaT 
                   
Návrh: schválení změn částí města 
 
Odůvodnění:   
Zastupitelstvo na svém zasedání dne 8.12.2016 schválilo přípravu změn částí města,  
za tímto účelem se sešla pracovní skupina sestávající z tajemníka, vedoucích dotčených 
odborů a tiskové mluvčí města. Pracovní skupina se po prodiskutování problematiky 
rozhodla podrobněji informovat RM o všech důsledcích, které by taková změna přinesla 
občanům i podnikatelům a RM doporučila ZM schválit pouze zrušení části města  
Za Nemocnicí a další změny (zřízení nových částí) nedoporučila. 
Navrhuje se tedy zrušení části města Za nemocnicí, která splyne s částí Předměstí. Tato 
změna není rozsáhlá a dotkne se jen malého okruhu osob. Zároveň z ní nevyplývají žádné 
vysoké náklady pro město, viz vyjádření správního odboru. 
Vznik nových částí města (např. část Želetice, Pobřežní) po pečlivém zvážení RM 
nedoporučuje, neboť neshledala vznik těchto nových částí jako prospěšný občanům a městu. 
Pracovní skupina se zamýšlela nad dopadem vzniku nových částí města  
do všech oblastí činnosti města, městského úřadu, ale i orgánů státní správy. Např. byli 
dotázáni i členové Bezpečnostní rady ORP, kteří se vyjádřili, že z hlediska jejich činnosti 
nemá členění města praktický význam. Stejný názor zastává i pracovní skupina. Zůstávají 
tedy dvě oblasti, v nichž se může rozdělení částí města projevit, a to možnost vzniku 
osadního výboru podle zákona o obcích a stanovení odlišného koeficientu pro výpočet daně 
z nemovitých věcí obecně závaznou vyhláškou. Žádná iniciativa občanů směrem ke zřízení 
osadního výboru není zaznamenána. 
Pokud se týká daně z nemovitých věcí, která je 100% příjmem města, používá finanční úřad 
členění podle katastrálních území a není tedy možné zjistit, kolik činí tato daň např.  
za Želetice, ani rozlišit v této lokalitě poplatníky - fyzické osoby a právnické. V této souvislosti 
připomínáme původní myšlenku – snížit daň z nemovitostí z důvodu, že se jedná o zátopové 
oblasti. Tuto situaci řeší právní předpis možností jednorázového osvobození v případě např. 
povodní či jiných živelních katastrof, kdy je možné vztáhnout osvobození k jednotlivým ulicím 
nebo i k domům. Z tohoto pohledu se jeví zřízení nových částí města jako nadbytečné.      
 
Dopad do rozpočtu města: 
Dopad do rozpočtu města by byl úměrný tomu, jaké změny zastupitelstvo schválí. 
 
Návrh na usnesení:    
a) ZM schvaluje zrušení části města Za nemocnicí,  
  
b) ZM neschvaluje vznik nových částí města (např. Želetice, Pobřežní). 
   
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        
 
 
 



Vyjádření odborů MěÚ Litoměřice 
 
Správní odbor: 
1.Změny se dotknou občanů tím, že si budou muset změnit občanské průkazy. Změna se 
týká do 20 osob v části Za Nemocnicí a do 200 osob v části Želetice. Změny provedeme 
občanům bezplatně. V případě potřeby můžeme zřídit na určitou dobu detašované 
pracoviště v azylovém domě žádosti "nabrat" a v dalším termínu občanské průkazy předat. 
  
2.Příprava a výdej nových občanských průkazů zásadně neovlivní činnost oddělení 
správních činností. 

 
3. Pokud budou tabulky čísel popisných a orientačních řešeny z úrovně úřadu tak: 
a) Správní odbor vyčlení finanční prostředky, 
b)Správní odbor nebude řešit označování domů tabulkami, tato pracovní povinnost nepřísluší 
správnímu odboru. 
  
Stavební úřad: 
Stavební úřad bude po vydání usnesení zastupitelstva o předmětné změně rozhodovat  
o přidělení nových čísel popisných. V části města "Za nemocnicí" se to týká pouze  třinácti 
čísel popisných. Všechny budovy jsou ve vlastnictví církve, tedy vlastníkem je Biskupství 
litoměřické. Je vhodné, aby se tato část města připojila k části "Předměstí". Dalším krokem 
SÚ by pak bylo provedení změn v registru RÚIAN.  
 
Odbor dopravy:  
Tato změna by se dle našeho názoru neměla občanů zásadně dotknout či jim způsobit 
zvýšené náklady. Např. v řidičských průkazech je uvedena jako bydliště pouze obec, resp. 
město - tedy Litoměřice. Změna názvu části města tedy nemá na tuto oblast dopad. 
Co se týká vozidel, tam v některých případech ve "velkém TP či ORV" je u ulice a obce 
uvedena i dílčí část města, ale dle našeho názoru tím není založena nutnost hlásit změnu 
bydliště pro zápis změny. 
Pokud by na zápisu někdo trval, pak dle ust. § 8 odst. 2 písm. b) zákona č. 634/2004 Sb.,  
o správních poplatcích, takovýto zápis provedeme zdarma.  
 
Živnostenský úřad: 
FO podnikatel: výměna živnostenského oprávnění (změna sídla zpoplatněna 100 Kč - 
osvobozeno), až po změně v OP, 
 
PO: změna se převezme z obchodního rejstříku, u nás bez poplatku, v případě vystavení 
aktuálního výpisu ze ŽR na žádost - 20 Kč á strana (nevztahuje se osvobození), 
změnu musí podnikatel sám zajistit na OR - zpoplatněno 2 000 Kč, v případě nutnosti měnit 
notářský zápis - poplatek notáři. 
 
 
Tisková mluvčí: 
Vzhledem ke značné zátěži, kterou tento krok v případě Želetic přinese jak pro fyzické, tak  
i právnické osoby, navrhuji s jeho realizací nespěchat, ale nejprve ho dostatečně připravit  
v případě, že se pro něj zastupitelé po zvážení všech negativ skutečně rozhodnou. Pokud k 
němu přistoupí (při započtení nákladů města na realizaci), navrhuji nejprve připravit 
informační kampaň prostřednictvím Radničního zpravodaje, ankety na sociálních sítích, 
mobilního rozhlasu, veřejného projednání apod. Zřetelně lidem vyjmenovat na jedné straně 
pozitiva, která jim změna přinese, a v protikladu uvést všechny povinnosti, které budou 
muset absolvovat.  
 



 

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: 29.06.2017 
předkládá: Mgr. Karel Krejza, místostarosta  
zpracoval: Bc. Martina Skoková, vedoucí odboru KSaT 
 
Návrh: Projednání podaných nabídek na pronájem areálu výstaviště „Zahrada Čech“ a uzavření 
licenční smlouvy k ochranným známkám „Zahrada Čech“, schválení vítězného uchazeče  
a schválení uzavření smluv s tímto uchazečem.  
 
Odůvodnění:  
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 24.05.2017 usnesením č. 81/4/2017 schválilo zveřejnění 
záměru na pronájem areálu výstaviště „Zahrada Čech“, tj. na pronájem nemovitých a movitých věcí 
v tomto areálu a uzavření licenční smlouvy k ochranným známkám „Zahrada Čech“, a to na dobu určitou 
od 01.05.2018 do 31.12.2032.  

Tento záměr byl vyvěšen na úřední desce dne 26.05.2017 a do jeho sejmutí dne 12.06.2017 včetně, 
mohli případní zájemci o pronájem areálu výstaviště za podmínek definovaných ve zveřejněném záměru 
podávat své nabídky. V uvedeném termínu byly podány 4 nabídky. RM na svém zasedání dne 
15.06.2017 jmenovala komisi pro otevírání obálek a posouzení nabídek ve složení: Ing. Pavel Grund, 
Mgr. Václav Červín a Bc. Martina Skoková. Komise se sešla dne 21.06.2017 v 8:30 hod. v kanceláři  
2. místostarosty a provedla otevření obálek a posouzení nabídek viz příloha – Zápis o otevírání obálek, 
posouzení a hodnocení nabídek a doporučila vítězného uchazeče.   
ZM na svém zasedání dne 29.06.2017 projedná předložené nabídky a vybere vítězného uchazeče,  
se kterým bude uzavřena nájemní smlouva na pronájem areálu výstaviště „Zahrady Čech“ a licenční 
smlouva k ochranným známkám „Zahrada Čech“, obě na dobu určitou od 01.05.2018 do 31.12.2032. 
  
Přílohy orig. zápisu: 

• seznam nemovitých věcí 
• seznam movitých věcí (inventurní soupis k 31.12.2016) 
• zákres areálu výstaviště v kopii katastrální mapy 
• návrh nájemní a licenční smlouvy 
• zápis o otevírání obálek 

 
Dopad do rozpočtu města: 
 
dopad do rozpočtu města dle předložených nabídek (výše nájmu a licenčních poplatků) 
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje:  
 

a) vítězného uchazeče vzešlého z veřejné nabídky na pronájem areálu výstaviště „Zahrada 
Čech“ a uzavření licenční smlouvy k ochranným známkám „Zahrada Čech“, tj. společnost   
………... 
 

b) uzavření nájemní smlouvy na pronájem areálu výstaviště „Zahrada Čech“ a licenční 
smlouvy k ochranným známkám „Zahrada Čech“ s tímto vítězným uchazečem, na dobu 
určitou od 01.05.2018 do 31.12.2032 (návrh nájemní a licenční smlouvy viz příloha orig. 
zápisu).  
 

 
 
Podpis navrhovatele:                                                 Přijaté usnesení ZM č.:       
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SMLOUVA O NÁJMU VÝSTAVIŠTĚ ZAHRADA ČECH 

 
uzavřená dle ustanovení § 2201 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)   

(dále jen „Smlouva“) 

 
 
Město Litoměřice 

Se sídlem: Mírové náměstí 15/7, PSČ: 412 01, Litoměřice 

IČO: 00263958 

DIČ: CZ00263958 

Zastoupené: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou města 

Bankovní spojení: 19-1524471/0100. 

(dále jen „Pronajímatel“) 

 

a 

 

... 
Se sídlem: … 

IČO: … 

DIČ: … 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v …, oddíle …, vložka … 

Zastoupena: … 

(dále jen „Nájemce“)  

 

(společně dále též jako „smluvní strany“ nebo každá jednotlivě jako „smluvní strana“) 

 
 

uzavírají nájemní smlouvu v tomto znění 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Pronajímatel prohlašuje, že je vlastníkem nemovitých věcí uvedených v Příloze č. 1 

této Smlouvy – Seznam nemovitých věcí, a to i nemovitých věcí neevidovaných  

v katastru nemovitostí (dále jen „Nemovitosti“). Pronajímatel dále prohlašuje, že je 

vlastníkem souboru movitých věcí uvedených v Příloze č. 2 této Smlouvy – Seznam 

movitých věcí (dále jen „Movité věci“). 

2. Záměr pronajmout Nemovitosti Pronajímatel zveřejnil ve smyslu ust. § 39 odst. 1 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, od ...2017 do ...2017 

vyvěšením na úřední desce městského úřadu. Doložka potvrzující souhlasné 

rozhodnutí Zastupitelstva města Litoměřice pronajmout Nemovitosti a zveřejněný 

záměr  tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy. 
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2. PŘEDMĚT NÁJMU 

Předmětem nájmu dle této Smlouvy jsou Nemovitosti a soubor Movitých věcí, a to 

se všemi součástmi a příslušenstvím, společně dále jen „Předmět nájmu“. 

3. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Pronajímatel touto Smlouvou přenechává Nájemci za úplatu Předmět nájmu 

do užívání na dobu sjednanou v této Smlouvě a za podmínek stanovených touto 

Smlouvou a Nájemce jej za úplatu a za stanovených podmínek přejímá. 

2. Pronajímatel prohlašuje, že je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu a přenechat Předmět 

nájmu do užívání Nájemci, aniž by tím bylo rušeno právo jakékoliv jiné osoby. 

3. Nájemce je oprávněn Předmět nájmu užívat za účelem výkonu své podnikatelské 

činnosti v oblasti výstavnictví, k provozování kulturních a společenských akcí  

a k podnájmu částí Předmětu nájmu, a to vše v souladu se stavebním a územně-

technickým určením Předmětu nájmu. 

4. Nájemce není oprávněn dát část Předmětu nájmu do podnájmu za účelem provozování 

hazardních her (např. provozování herny) nebo činnosti spočívající v poskytování 

služeb sexuálního charakteru (noční podnik, veřejný dům), popř. jiný obdobný podnik, 

při jehož provozu by byla část Předmětu nájmu užívána způsobem, který může narušit 

veřejný pořádek.  

4. DOBA TRVÁNÍ NÁJMU 

1. Nájem dle této Smlouvy se sjednává na dobu určitou, a to od 01.05.2018 

do 31.12.2032. 

2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že ust. § 2230 Občanského zákoníku 

o prodloužení doby trvání nájmu se na nájemní vztah mezi Pronajímatelem 

a Nájemcem neuplatní. 

5. PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU NÁJMU A MOVITÝCH VĚCÍ 

1. Pronajímatel prohlašuje, že Předmět nájmu je ve stavu způsobilém k užívání k účelu 

dle této Smlouvy a že je dle svého stavebního určení vhodný pro sjednaný účel nájmu. 

Nájemce prohlašuje, že si Předmět nájmu prohlédl a potvrzuje, že je Předmět nájmu 

ve stavu způsobilém k užívání k účelu dle této Smlouvy. 

2. Pronajímatel se zavazuje předat Nájemci a Nájemce se zavazuje převzít  

od Pronajímatele Předmět nájmu do užívání od 01.05.2018, nedohodnou-li se smluvní 

strany jinak; o předání a převzetí Předmětu nájmu bude smluvními stranami sepsán  

a podepsán předávací protokol (dále jen „Předávací protokol“). Každá smluvní strana 

obdrží jedno vyhotovení Předávacího protokolu.  
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6. NÁJEMNÉ 

1. Pronajímatel touto Smlouvou přenechává Nájemci do užívání Nemovitosti 

za dohodnuté nájemné v měsíční výši 180.000,- Kč (slovy: stoosmdesáttisíc korun 

českých). K nájemnému bude připočtena příslušná sazba DPH. Nájemce je povinen 

platit Pronajímateli nájemné formou měsíčních úhrad vždy nejpozději do 15. (slovy: 

patnáctého) dne příslušného kalendářního měsíce, za který je nájemné placeno. 

Nájemné bude Nájemcem placeno bezhotovostním převodem na účet Pronajímatele 

uvedený v záhlaví této Smlouvy na základě daňového dokladu vystaveného 

Pronajímatelem. Dnem zaplacení se rozumí den připsání předmětné částky na účet 

Pronajímatele. 

2. Pronajímatel touto Smlouvou přenechává Nájemci do užívání Movité věci 

za dohodnuté nájemné ve výši 40.000,- Kč (slovy: čtyřicettisíc korun českých) ročně. 

K nájemnému bude připočtena příslušná sazba DPH. Nájemce je povinen platit 

Pronajímateli nájemné ve dvou splátkách ve stejné výši a to tak, že první splátku se 

zavazuje zaplatit vždy do 15.4., druhou splátku vždy do 15.7. příslušného 

kalendářního roku. Smluvní strany výslovně sjednávají, že na výši nájemného nemá  

a v budoucnu nebude mít vliv snížení počtu nebo zhoršení stavu Movitých věcí  

ve srovnání se Seznamem uvedeným v Příloze č. 2 Smlouvy. Pronajímateli vzniká 

nárok i na zaplacení poměrné výše ročního nájemného, a to ve výši 1/12 ročního 

nájemného za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinnosti Smlouvy. Nájemné 

bude Nájemcem zaplaceno bezhotovostním převodem na účet Pronajímatele uvedený 

v záhlaví této Smlouvy na základě daňového dokladu vystaveného Pronajímatelem. 

Dnem zaplacení se rozumí den připsání předmětné částky na účet Pronajímatele. 

3. Nájemné nezahrnuje úhrady za služby spojené s užíváním Předmětu nájmu. Jakákoli 

změna nájemného podléhá dohodě smluvních stran. 

4. Každoročně se nájemné zvyšuje o roční míru inflace vyhlášenou Českým statistickým 

úřadem za předchozí kalendářní rok (tj. poprvé v roce 2019 o inflaci vyhlášenou  

za rok 2018), a to zpětně s účinností od 1.1. příslušného roku. Při výpočtu zvýšení 

nájemného o inflaci se vychází z částky nájemného stanovené pro předchozí 

kalendářní rok. Zvýšené nájemné je Nájemci účtováno od měsíce dubna. Rozdíl mezi 

nájemným již zaplaceným v příslušném roce (za leden až březen) a nájemným 

zvýšeným o inflaci se Nájemce zavazuje zaplatit do 15 dnů po jeho písemném 

vyúčtování Pronajímatelem na základě jím vystavené faktury.   

7. ÚHRADA SLUŽEB 

Nájemce se zavazuje hradit veškeré úhrady za služby spojené s užíváním Předmětu 

nájmu, kterými jsou zejména dodávka elektrické energie, internetu, vody, tepla, odvoz 

odpadu, atd. (dále též „Služby“). Nájemce se zavazuje převést na sebe odběr 

veškerých dodávaných Služeb, vyjma dodávek vody, do Předmětu nájmu, k čemuž se 

Pronajímatel zavazuje poskytnout potřebnou součinnost. Platby za dodávky vody 

(vodné, stočné a srážková voda) Nájemce uhradí na základě přefakturace zaslané 
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Pronajímatelem. K tomuto účelu bude mezi Pronajímatelem a Nájemcem uzavřena 

„Smlouva o poskytování služeb“. 

8. PRÁVA A POVINNOSTI PRONAJÍMATELE 

1. Pronajímatel je povinen předat Nájemci Předmět nájmu ve stavu způsobilém 

ke smluvenému užívání a umožnit Nájemci jeho nerušené užívání za podmínek 

stanovených touto Smlouvou. 

2. Za předpokladu, že předem upozorní Nájemce má Pronajímatel přístup do Předmětu 

nájmu, a to na dobu nezbytně nutnou v doprovodu Nájemce, za účelem prohlídky, 

kontroly způsobu užívání Předmětu nájmu a provedení nezbytných oprav či stavebních 

úprav; k uvedenému se Nájemce zavazuje poskytnout Pronajímateli součinnost.  

9. PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE 

1. Nájemce je povinen platit řádně a včas po dobu trvání nájmu dohodnuté Nájemné. 

2. Nájemce je povinen užívat Předmět nájmu řádně v souladu s touto Smlouvou 

a veškerými právními a bezpečnostními předpisy. V případě prokázaného porušení 

výše uvedených povinností Nájemcem se tento zavazuje uhradit náklady na odstranění 

následků vzniklých škod, a dále je povinen uhradit Pronajímateli náhradu škody ve 

výši pokut a sankcí uložených Pronajímateli kontrolními orgány státní či veřejné 

správy. 

3. Nájemce se zavazuje respektovat veškerá věcná břemena zřízená k tíži Předmětu 

nájmu, jež jsou zapsaná v katastru nemovitostí. Nájemce se zejména zavazuje nebránit 

či jinak neznemožňovat oprávněným osobám využívání takovýchto věcných břemen. 

4. V případě prodlení Nájemce se zaplacením jakékoli peněžité částky sjednané dle této 

Smlouvy Pronajímateli, zejména nájemného, je Nájemce povinen zaplatit 

Pronajímateli úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den 

prodlení. 

5. Nájemce je povinen po dobu trvání nájmu udržovat Předmět nájmu na své náklady 

v řádném a funkčním stavu, tedy provádět běžnou údržbu a drobné opravy (výměny), 

přičemž se přiměřeně použije Nařízení vlády č. 308/2015 Sb.  Tím není dotčena 

povinnost Nájemce k plné úhradě oprav poškození Předmětu nájmu způsobených 

Nájemcem, jeho zaměstnanci, obchodními partnery, návštěvníky a jinými osobami 

vyskytujícími se v Předmětu nájmu či jeho okolí se souhlasem či vědomím Nájemce.  

6. Náklady vynaložené Nájemcem na běžnou údržbu a drobné opravy nemají vliv na výši 

nájemného a současně se sjednává, že tyto náklady se po ukončení nájmu Nájemci 

nevracejí a Nájemce nemá vůči Pronajímateli nárok na kompenzaci. Umožňují-li to 

však příslušné právní předpisy, má Nájemce právo uplatnit si vynaložené náklady jako 

své daňově uznatelné výdaje.  
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7. Nájemce je povinen na své náklady po celou dobu nájmu provádět veškeré předepsané 

povinné revize a pravidelné kontroly součástí, příslušenství a zařízení Předmětu 

nájmu.  

8. Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu informovat Pronajímatele o závadách, 

poškozeních a haváriích v Předmětu nájmu. Pronajímatel má povinnost je bez 

zbytečného odkladu odstranit a Nájemce je povinen mu za tímto účelem umožnit 

přístup a poskytnout součinnost.  

9. Nájemce je povinen oznámit Pronajímateli potřebu oprav, které má Pronajímatel 

provést na svůj náklad, a umožnit Pronajímateli provedení těchto oprav, nedohodnou-

li se smluvní strany jinak.  

10. Nájemce není oprávněn změnit stavební určení Předmětu nájmu nebo účel svého 

užívání Předmětu nájmu bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele. 

10. PODNÁJEM 

Nájemce je oprávněn přenechat část Předmětu nájmu do podnájmu bez předchozího 

souhlasu Pronajímatele. Na žádost Nájemce vystaví Pronajímatel Nájemci 

samostatnou listinu obsahující zmocnění Nájemce přenechat na základě této Smlouvy 

část Předmětu nájmu do podnájmu a činit veškeré související úkony. 

11. UKONČENÍ NÁJMU 

1. Tato Smlouva může být zrušena dohodou smluvních stran v písemné formě, přičemž 

účinky zrušení této Smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. 

Nebude-li takovýto okamžik dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni 

uzavření takovéto dohody. 

2. Obě smluvní strany jsou oprávněny písemně vypovědět tuto Smlouvu před uplynutím 

dohodnuté doby trvání nájmu bez udání důvodu s výpovědní dobou 18 měsíců, která 

začíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

3. Pronajímatel je oprávněn písemně vypovědět tuto Smlouvu před uplynutím dohodnuté 

doby trvání nájmu s výpovědní dobou 3 měsíců, která začíná běžet prvním dnem 

následujícím po doručení výpovědi Nájemci, a to v případě že: 

a) Nájemce užívá Předmět nájmu v rozporu s touto Smlouvou,   

b) Nájemce je v prodlení s placením Nájemného po dobu nejméně 30 dnů,  

c) Nájemce přenechá celý Předmět nájmu do podnájmu třetí osobě, 

d) Nájemce neuspořádá v některém roce byť jen jednu ze dvou tradičních výstav, 

a to jarní výstavu „Tržnice Zahrady Čech a podzimní výstavu „Zahrada Čech“. 

4. Nájemce je oprávněn písemně vypovědět tuto Smlouvu před uplynutím dohodnuté 

doby trvání nájmu s výpovědní dobou 3 měsíců, která začíná běžet prvním dnem 

následujícím po doručení výpovědi Pronajímateli, a to pouze v případě že se Předmět 

nájmu se stane nikoliv z důvodu na straně Nájemce nezpůsobilý ke smluvenému 

užívání. 
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5. Pronajímatel může kdykoliv odstoupit od této Smlouvy, užívá-li Nájemce Předmět 

nájmu nebo trpí-li jeho užívání takovým způsobem, že Pronajímateli vzniká škoda. 

6. Nájemce se zavazuje předat zpět Pronajímateli a Pronajímatel se zavazuje převzít 

od Nájemce Předmět nájmu ve stavu, v jakém jej od Pronajímatele převzal 

s přihlédnutím k obvyklému opotřebení (s výjimkou oprav provedených 

Pronajímatelem nebo Nájemcem na náklady Pronajímatele, které musí být 

zachovány), nejpozději v den, kdy skončí nájem dle této Smlouvy. O předání a 

převzetí Předmětu nájmu bude sepsán předávací protokol. Každá smluvní strana 

obdrží po jednom vyhotovení tohoto protokolu. 

7. Pro případ, že Nájemce nevyklidí a/nebo nepředá Pronajímateli Předmět nájmu ke dni 

ukončení nájmu, zavazuje se Nájemce za každý den prodlení zaplatit Pronajímateli 

smluvní pokutu ve výši 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). 

12. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí příslušnými právními 

předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 

ve znění pozdějších předpisů.  

2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami  

a účinnosti dnem 01. 05. 2018.  

3. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající z této Smlouvy nebo vzniklé 

v souvislosti s ní budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se dosáhnout smírného 

řešení, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.  

4. Nevyplývá-li z písemného ujednání smluvních stran něco jiného, budou jakákoli 

sdělení učiněna písemně. Doručována budou buď osobním předáním oproti podpisu, 

nebo poštou formou doporučené zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy. 

V případě, že adresát nepřevezme zásilku, považuje se za den doručení 5. den od 

odeslání. 

5. Tato Smlouva je sepsána ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž každá ze smluvních 

stran obdrží po dvou z nich.  

6. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma 

smluvními stranami.  

7. Osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany při jednáních týkajících se této 

Smlouvy jsou: 

 za Pronajímatele: ve věcech smluvních - Mgr. Karel Krejza, tel.: 416 916 208,  

email: karel.krejza@litomerice.cz 

 

za Nájemce: …, tel: …,  

            email: … 

 

8. Přílohy této Smlouvy tvoří: 



Smlouva o nájmu výstaviště Zahrada Čech  

7/7 

Příloha č. 1 – Seznam nemovitostí (včetně nemovitostí nezapsaných v KN) 

Příloha č. 2 – Seznam movitých věcí 

Příloha č. 3 – Doložka o schválení a zveřejnění záměru pronájmu Nemovitostí 

 

9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že 

považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny 

skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující. 

10. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., 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 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. 

 

12. Město Litoměřice touto doložkou ve smyslu příslušných ustanovení zákona  

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že tato nájemní 

smlouva byla uzavřena po splnění všech zákonných podmínek, jimiž uvedený zákon 

podmiňuje platnost tohoto právního jednání. 

 

V Litoměřicích dne _________2017   V Litoměřicích dne _________2017 
 

 

 

Pronajímatel:      Nájemce: 
 



LICENČNÍ SMLOUVA K OCHRANNÝM ZNÁMKÁM  
„ZAHRADA ČECH“ 

 
uzavřená podle § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  

a zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů 
 

 

Město Litoměřice 
Se sídlem: Mírové náměstí 15/7, PSČ: 412 01, Litoměřice 
IČO: 00263958 
DIČ: CZ00263958 
Zastoupené: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou města 
Bankovní spojení: 19-1524471/0100. 
(dále jen „Poskytovatel“) 
 
a 
 
... 
Se sídlem: …  
IČO: … 
DIČ: … 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v …, oddíle …, vložka … 
Zastoupena: … 
(dále jen „Nabyvatel“)  
 
(společně dále též jako „smluvní strany“ nebo každá jednotlivě jako „smluvní strana“) 
 
 

uzavírají licenční smlouvu v tomto znění  
(dále jen „Smlouva“) 

 
 

Článek 1 
Předmět smlouvy  

 

1. Poskytovatel je výlučným vlastníkem práv ke  slovní ochranné známce číslo zápisu 
180 482 a obrazové ochranné známce číslo zápisu 175 059 (dále jen „Ochranné 
známky“) a je oprávněn s těmito právy samostatně a bez jakýchkoliv omezení 
nakládat. 

 

2. Poskytovatel poskytuje Nabyvateli nevýhradní právo na využívání Ochranných známek 
při své podnikatelské činnosti, a to konkrétně pro označení výstavní akce TRŽNICE 
ZAHRADY ČECH a ZAHRADA ČECH, pro označení obchodní korespondence 
související s výstavní činností, propagačních a inzertních materiálů, odborných 
publikací a ke všem možným způsobům využití, jež povaha Ochranných známek 
připouští, a to v neomezeném rozsahu a bez omezení území. 



Článek 2 
Práva a povinnosti Poskytovatele 

 
1. Poskytovatel se zavazuje udržovat platnost ochrany k Ochranným známkám po dobu 

platnosti Smlouvy. Platnost ochrany bude udržována pro území České republiky. 

2. Poskytovatel odpovídá nabyvateli za právní bezvadnost práv nabytých touto Smlouvou, 
tj. za to, že užitím Ochranných známek podle Smlouvy nemůže dojít k neoprávněnému 
zásahu do práv třetích osob ani k jinému porušení právních předpisů. 

 
 

Článek 3 
Práva a povinnosti Nabyvatele 

 
1. Nabyvatel se zavazuje k užívání Ochranných známek pouze ve formě a provedení,  

ve které jsou Ochranné známky zapsány v rejstříku ochranných známek.  

2. Nabyvatel podpisem Smlouvy výslovně uznává, že průmyslová práva týkající se 
Ochranných známek patří výhradně Poskytovateli. Nabyvatel se zavazuje se, že nikdy 
nevznese námitky proti těmto průmyslovým právům a to ani po ukončení platnosti této 
Smlouvy. 

3. Nabyvatel se zavazuje, že při své podnikatelské činnosti bude dbát na kvalitu 
poskytovaných služeb tak, aby nepoškodil dobré jméno Ochranných známek. 
Nabyvatel se zavazuje, že nebude používat jakékoliv značky zaměnitelné 
s  Ochrannými známkami nebo modifikace (úpravy) těchto Ochranných známek, a to 
ani po ukončení platnosti Smlouvy. 

4. Nabyvatel se zavazuje, že bude uchovávat doklady o použití Ochranných známek, a to 
minimálně jeden rok po ukončení Smlouvy; kopie těchto dokladů se Nabyvatel 
zavazuje na výzvu Poskytovatele předat Poskytovateli. V případě, že se Nabyvatel za 
dobu trvání Smlouvy dozví o porušování průmyslových práv k Ochranným známkám, 
je povinen o tom bezodkladně informovat Poskytovatele. 

5. Nabyvatel není oprávněn poskytnout oprávnění k Ochranným známkám jakékoliv jiné 
osobě. 

Článek 4 
Licenční poplatek 

  
1. Nabyvatel je povinen zaplatit poskytovateli za právo užívat Ochranné známky licenční 

poplatek ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvěstětisíc korun českých) + DPH v platné sazbě 
ročně. Poskytovateli vzniká nárok i na zaplacení poměrné výše ročního poplatku, a to 
ve výši 1/12 ročního poplatku za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinnosti 
Smlouvy. Smluvní strany sjednávají splatnost poplatku ve dvou splátkách ve stejné 
výši a to tak, že první splátku se zavazuje Nabyvatel zaplatit Poskytovateli vždy do 
15.4., druhou splátku vždy do 15.7. příslušného kalendářního roku. Licenční poplatek 
bude Nabyvatelem zaplacen bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele uvedený 
v záhlaví této Smlouvy na základě daňového dokladu vystaveného Poskytovatelem. 
Dnem zaplacení se rozumí den připsání předmětné částky na účet Poskytovatele. 



2. Každoročně se poplatek zvyšuje o roční míru inflace vyhlášenou Českým statistickým 
úřadem za předchozí kalendářní rok (tj. poprvé v roce 2019 o inflaci vyhlášenou  
za rok 2018), a to zpětně s účinností od 1.1. příslušného roku. Při výpočtu zvýšení 
poplatku o inflaci se vychází z částky poplatku stanovené pro předchozí kalendářní rok.  
 
 

Článek 5 
Doba trvání smlouvy 

 
Licence dle této Smlouvy se poskytuje na dobu od 01. 05. 2018 do 31. 12. 2032, 
pokud nebude Smlouva o nájmu výstaviště Zahrada Čech ze dne …2017 uzavřená 
smluvními stranami této Smlouvy ukončena dříve. Smluvní strany sjednávají, že 
v případě ukončení nájmu dochází současně k ukončení licence.    

 
 

Článek 6 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Práva a povinnosti každé ze smluvních stran této Smlouvy přecházejí na právního 

nástupce Nabyvatele a Poskytovatele s tím, že právo právního nástupce Nabyvatele 
podléhá písemnému souhlasu Poskytovatele. 

2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato 
Smlouva nabývá účinnosti dnem 01. 05. 2018, ve vztahu k třetím osobám nabývá 
účinnosti dnem zápisu do rejstříku ochranných známek vedeného Úřadem 
průmyslového vlastnictví; o zápis do rejstříku ochranných známek vedeného Úřadem 
průmyslového vlastnictví požádá Poskytovatel.   

3. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající z této Smlouvy nebo vzniklé 
v souvislosti s ní budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se dosáhnout smírného 
řešení, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.  

4. Nevyplývá-li z písemného ujednání smluvních stran něco jiného, budou jakákoli 
sdělení učiněna písemně. Doručována budou buď osobním předáním oproti podpisu, 
nebo poštou formou doporučené zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy. 
V případě, že adresát nepřevezme zásilku, považuje se za den doručení 5. den  
od odeslání. 

5. Tato Smlouva je sepsána ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž každá ze smluvních 
stran obdrží po dvou z nich.  

6. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami.  

7. Osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany při jednáních o změnách této 
Smlouvy jsou: 

        za Poskytovatele: Mgr. Karel Krejza, tel.: 416 916 208,  
        email:  karel.krejza@litomerice.cz 

 



        za Nabyvatele: …, tel: …,  
        email: … 

 
8. Tato licenční smlouva se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména 

zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů  
a zákonem č. 441/2003, o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů. 

9. Přílohu této Smlouvy tvoří kopie osvědčení o zápisu Ochranných známek do rejstříku 
ochranných známek včetně grafického vyobrazení. 

10. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že 
považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny 
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující. 

11. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto 
právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto Smlouvu 
zveřejní v ISRS.  

 

12. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto 
vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této Smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a 
uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují. 
 

13. Město Litoměřice touto doložkou ve smyslu příslušných ustanovení zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že tato licenční 
smlouva byla uzavřena po splnění všech zákonných podmínek, jimiž uvedený zákon 
podmiňuje platnost tohoto právního jednání. 
 

 

V Litoměřicích dne _________2017   V Litoměřicích dne _________2017 
 
 
 
 
Poskytovatel:      Nabyvatel:  
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Výstaviště ZČ - seznam budov a pozemků k 1.5.2017

Parcelní číslo Název druhu pozemku Využití pozemku
Číslo 

popisné
Výměra 
celková

Výměra k 
pronájmu

Vlastník
Číslo 
LV 

budovy
poznámka

4008/85 ostatní plocha ostat.komunikace 156 156 Město Litoměřice 1
4021/1 ostatní plocha manipulační pl. 11 313 11 313 Město Litoměřice 1
4021/2 zastavěná plocha a nádvoří 567 567 Město Litoměřice 1 Pavilon C
4021/3 zastavěná plocha a nádvoří 630 630 Město Litoměřice 1 Pavilon B
4021/4 zastavěná plocha a nádvoří 1 139 1 139 Město Litoměřice 1 Pavilon A
4021/5 ostatní plocha manipulační pl. 2 778 2 778 Město Litoměřice 1
4021/7 zastavěná plocha a nádvoří 216 216 Město Litoměřice 1 Pavilon G
4021/8 zastavěná plocha a nádvoří 1 092 1 092 Město Litoměřice 1 Pavilon H
4021/9 zastavěná plocha a nádvoří 147 147 Město Litoměřice 1 Sociální zař. (u Karla IV.)

4021/10 ostatní plocha jiná plocha 36 36 Město Litoměřice 1
4021/11 zastavěná plocha a nádvoří 481 481 Město Litoměřice 1 Pavilon D
4021/12 zastavěná plocha a nádvoří 374 374 Město Litoměřice 1

4022 zastavěná plocha a nádvoří 512 512 Město Litoměřice 1 Pavilon T                - 
částečně ubourán

4025/2 zastavěná plocha a nádvoří společný dvůr 33 553 33 553 Město Litoměřice 1
4025/4 zastavěná plocha a nádvoří 434 434 Město Litoměřice 1 Truhlárna (stavební dvůr)

4025/5 zastavěná plocha a nádvoří 860 860 Město Litoměřice 1 WC + Pavilon K
4025/20 ostatní plocha jiná plocha 237 237 Město Litoměřice 1
4025/22 zastavěná plocha a nádvoří 30 30 Město Litoměřice 1
4025/23 zastavěná plocha a nádvoří 33 33 Město Litoměřice 1
4025/24 zastavěná plocha a nádvoří 73 73 Město Litoměřice 1
4025/25 zastavěná plocha a nádvoří 295 295 Město Litoměřice 1
4025/26 zastavěná plocha a nádvoří 29 29 Město Litoměřice 1
4025/27 zastavěná plocha a nádvoří 501 501 Město Litoměřice 1 Pavilon E
4025/33 zastavěná plocha a nádvoří 26 26 Město Litoměřice 1
4025/34 zastavěná plocha a nádvoří 51 51 Město Litoměřice 1
4025/35 zastavěná plocha a nádvoří 236 236 Město Litoměřice 1
4029/1 zastavěná plocha a nádvoří 948 2 643 2 643 Město Litoměřice 1 správní budova
4029/2 ostatní plocha ostat.komunikace 298 298 Město Litoměřice 1
4029/3 zastavěná plocha a nádvoří společný dvůr 46 46 Město Litoměřice 1
4029/4 zastavěná plocha a nádvoří 260 260 Město Litoměřice 1 klub vystavovatelů

4030/1 ostatní plocha manipulační pl. 1 682 1 682 Město Litoměřice 1
4030/3 zastavěná plocha a nádvoří 222 222 Město Litoměřice 1 pozemek pod stavbou

4025/31 zastavěná plocha a nádvoří 552 552 Město Litoměřice 1 pozemek pod stavbou

61 502

Parcelní číslo Název druhu pozemku Využití pozemku
Číslo 

popisné
Výměra 
celková

Výměra k 
pronájmu

Vlastník stavbvy
Číslo 
LV 

budovy
poznámka

4030/3 zastavěná plocha a nádvoří 222

VITALMAX CZECH s.r.o. , 
Akátová 13, č.p. 503, 

Pokratice, Litoměřice, 412 
01

3702

(dočasná stavba u 
správní budovy )         
řešit podnájem pozemku 

pod stavbou

4025/31 zastavěná plocha a nádvoří 552

VÝSTAVY, spol. s r.o. , 
Na Vinici 13, č.p. 948, 
Předměstí, Litoměřice, 

412 01

3867
Pavilon M                  

(řešit podnájem pozemku 
pod stavbou)

4025/21 zastavěná plocha a nádvoří 270 270 Město Litom ěřice 1 Pavilon Z (určen k 
demolici )

pozemek 
Město 

Litom ěřice

   Výměra celkem

  Další nemovitosti v areálu  (nepronajaté stavby, vč. pozemku)

  Další nemovitosti v areálu  (cizí stavby)

V Litoměřicích, dne 1.5.2017 1 OSNMM, MěÚ Litoměřice
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Inventarizace provedena ke dni:
Způsob zjišťování skutečných stavů:

Zahájení inventury:
Ukončení inventury:

Osoba hmotně zodpovědná:
Předseda inventarizační komise:
Členové inventarizační komise:

Datum PodpisJméno

Celkem za soupis 2 391 989,00

2 391 989,00Celkem za útvar

2 391 989,00Celkem za lokalitu

287 347,00Celkem za místnost

8600220051 Alusett systém 116 VBr 287 347,0001.01.2004 287 347,00022 0009SHMV

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
sektor C8000 8600 72

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU

40 000,00Celkem za místnost

8600220029 Stánek tržnice - stavební dvůr 115 VBr 40 000,0001.01.2004 40 000,00022 0009SHMV

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
sektor B-pronajímáno na výstavy8000 8600 71

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU

250 683,00Celkem za místnost

8600220028 Monti systém - 5 dílů 114 VBr 250 683,0001.01.2004 250 683,00022 0009SHMV

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
sektor A8000 8600 70

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU

1 398 764,00Celkem za místnost

8600210063 dřevěný stánek /u estrády/ 113 VBr 127 161,0029.04.2014 127 161,00022 0009SHMV
8600210062 dřevěný stánek /u estrády/ 112 VBr 127 161,0029.04.2014 127 161,00022 0009SHMV
8600210061 dřevěný stánek /u estrády/ 111 VBr 127 161,0029.04.2014 127 161,00022 0009SHMV
8600210060 dřevěný stánek /u estrády/ 110 VBr 127 160,0029.04.2014 127 160,00022 0009SHMV
8600210059 dřevěný stánek /u estrády/ 19 VBr 127 161,0029.04.2014 127 161,00022 0009SHMV
8600210058 Dřevěný stánek /u estrády/ 18 VBr 127 160,0029.04.2014 127 160,00022 0009SHMV
8600210057 Dřevěný stánek /u estrády/ 17 VBr 127 160,0029.04.2014 127 160,00022 0009SHMV
8600210056 Dřevěný stánek /u estrády/ 16 VBr 127 160,0029.04.2014 127 160,00022 0009SHMV
8600210055 Dřevěná stánek  /u estrády/ 15 VBr 127 160,0029.04.2014 127 160,00022 0009SHMV
8600210054 Dřevěný stánek / estráda/ 14 VBr 127 160,0029.04.2014 127 160,00022 0009SHMV
8600210053 Dřevěný stánek /estráda/ 13 VBr 127 160,0029.04.2014 127 160,00022 0009SHMV

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
u estrádního pavilonu8000 8600 178

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU

46 813,00Celkem za místnost

8600220061 Aparatura zvuková 12 VBr 46 813,0010.10.2005 46 813,00022 0034SHMV

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
Areál Zahrady Čech8000 8600 176

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU

368 382,00Celkem za místnost

8600220062 Systém kamerový - areál Zahra 11 VBr 368 382,0021.12.2016 368 382,00022 0006SHMV

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
objekt Zahrada Čech - Litoměřice8000 8600 1

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU

Inventurní soupis dle útvarů, lokalit a místností
Datum:

Počet stran

2.3.2017

1
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26 813,00Celkem za místnost

8600220012 Stroj šicí 112 VBr 26 813,0001.01.2004 26 813,00028 0015DDHM

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
Pavilon T - mandl + pracovna8000 8600 52

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU

6 940,00Celkem za místnost

8600280230 Kamna akumulační pl. 111 VBr 6 940,0001.01.2004 6 940,00028 0015DDHM

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
Pavilon T - provozní pracovníci8000 8600 48

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU

78 035,00Celkem za místnost

8600280420 Počítačová síť / Lokal Talk/ 110 VBr 10 035,0031.08.2010 10 035,00028 0004DDHM
8600220043 Buňka mobilní - Ejpovice 19 VBr 34 000,0001.01.2004 34 000,00028 0009DDHM
8600220042 Buňka mobilní - Ejpovice 18 VBr 34 000,0001.01.2004 34 000,00028 0009DDHM

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
majetek k vyřazení8000 8600 4550

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU

11 840,00Celkem za místnost

8600280203 Zamykací boty /na auta/ 47 VBr 11 840,0001.01.2004 2 960,00028 0000DDHM

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
Pavilon T - sklad8000 8600 45

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU

8 220,00Celkem za místnost

8600280193 Kamna akumulační pl. 26 VBr 8 220,0001.01.2004 4 110,00028 0015DDHM

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
PAvilon E - šatna 28000 8600 41

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU

6 940,00Celkem za místnost

8600280190 Kamna akumulační pl. 15 VBr 6 940,0001.01.2004 6 940,00028 0015DDHM

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
Pavilon E - sklad8000 8600 39

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU

6 400,00Celkem za místnost

8600280165 Stůl modrý velký 44 VBr 6 400,0001.01.2004 1 600,00028 0007DDHM

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
Pavilon A - foliák8000 8600 30

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU

6 060,00Celkem za místnost

8600280126 Stěna obyvací LENKA 13 VBr 6 060,0001.01.2004 6 060,00028 0007DDHM

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
trezor8000 8600 19

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU

17 700,00Celkem za místnost

8600280421 Skříň ohnivzdorná - trezor 12 VBr 17 700,0031.08.2010 17 700,00028 0000DDHM

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
místnost č.16 AT8000 8600 17

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU

5 160,00Celkem za místnost

8600280092 Souprava sedací koženková 61 VBr 5 160,0001.01.2004 860,00028 0007DDHM

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
Adm.budova-chodba před sekretariátem8000 8600 16

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU

Inventurní soupis dle útvarů, lokalit a místností
Datum:

Počet stran

2.3.2017

3
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7 979,00Celkem za místnost

8600280325 Stojanové regály 435 VBr 7 979,0001.01.2004 1 994,75028 0007DDHM

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
Dílna 5 - lakýrnická8000 8600 63

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU

41 813,00Celkem za místnost

8600280322 Kamna akumulační pl. 134 VBr 6 940,0001.01.2004 6 940,00028 0015DDHM
8600220014 Malotraktor 133 VBr 34 873,0001.01.2004 34 873,00028 0010DDHM

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
Dílna 4 - elektro8000 8600 62

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU

20 179,00Celkem za místnost

8600280320 Svářečka elektrická č.KSN 132 VBr 8 890,0001.01.2004 8 890,00028 0015DDHM
8600280318 Teplovzdušný agregát /el.topen 131 VBr 3 902,0001.01.2004 3 902,00028 0015DDHM
8600280316 Vrtačka stolní sl. 130 VBr 4 160,0001.01.2004 4 160,00028 0015DDHM
8600280315 Cirkulárka - lakýrnická dílna 129 VBr 3 227,0001.01.2004 3 227,00028 0015DDHM

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
Dílna 3 - zámečnická8000 8600 61

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU

63 997,00Celkem za místnost

8600280424 Pila pásová  DRCS 80/6 128 VBr 19 770,0031.08.2010 19 770,00028 0015DDHM
8600280423 Pila okružní  a frézka 127 VBr 19 520,0031.08.2010 19 520,00028 0015DDHM
8600280308 Pila okružní  + fréza 126 VBr 4 707,0001.01.2004 4 707,00028 0015DDHM
8600220016 Hoblovka a protahovačka 125 VBr 20 000,0001.01.2004 20 000,00028 0015DDHM

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
Dílna 2 - truhlárna8000 8600 60

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU

32 427,00Celkem za místnost

8600280298 Valník na malotraktor 124 VBr 3 965,0001.01.2004 3 965,00028 0010DDHM
8600280291 Návěs za MT8-73 /valník/ 123 VBr 3 738,0001.01.2004 3 738,00028 0010DDHM
8600220025 Malotraktor T4K14 122 VBr 24 724,0001.01.2004 24 724,00028 0010DDHM

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
Dílna 1 - zahradnická8000 8600 59

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU

13 990,00Celkem za místnost

8600280284 Stů  bufetový 1521 VBr 10 230,0001.01.2004 682,00028 0007DDHM
8600280277 Box pokladní - 2 ks 220 VBr 3 760,0001.01.2004 1 880,00028 0000DDHM

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
Restaurační linka u pavilonu D8000 8600 56

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU

210 965,00Celkem za místnost

8600280269 Stůl /kovové nohy + dřevěná de 419 VBr 9 760,0001.01.2004 2 440,00028 0007DDHM
8600280268 Stůl /kovové nohy + dřevěná de 1118 VBr 25 740,0001.01.2004 2 340,00028 0007DDHM
8600280267 Věšák stojanový kovový 317 VBr 10 815,0001.01.2004 3 605,00028 0007DDHM
8600280266 Židle kovová čalouněná - barov 1316 VBr 23 010,0001.01.2004 1 770,00028 0007DDHM
8600280265 Židle kovová čalouněná s opěrk 1615 VBr 55 440,0001.01.2004 3 465,00028 0007DDHM
8600280264 Židle kovová čalouněná bez op 4014 VBr 86 200,0001.01.2004 2 155,00028 0007DDHM

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
Klub vystavovatelů-UNIMO8000 8600 55

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU

3 500,00Celkem za místnost

8600280254 Lednice CALEX 113 VBr 3 500,0001.01.2004 3 500,00028 0015DDHM

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
Pavilon T - chodba8000 8600 53

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU
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Inventarizace provedena ke dni:
Způsob zjišťování skutečných stavů:

Zahájení inventury:
Ukončení inventury:

Osoba hmotně zodpovědná:
Předseda inventarizační komise:
Členové inventarizační komise:

Datum PodpisJméno

Celkem za soupis 900 337,93

900 337,93Celkem za útvar

900 337,93Celkem za lokalitu

186 546,83Celkem za místnost

8600220049 Buňka mobilní  - MS 4-019/C - E 150 VBr 27 421,3501.01.2004 27 421,35028 0009DDHM
8600220048 Buňka mobilní - MB 76 - Ejpovic 149 VBr 32 325,0001.01.2004 32 325,00028 0009DDHM
8600220047 Buňka mobilní - EB 4-019 - Ejpo 148 VBr 27 466,0001.01.2004 27 466,00028 0009DDHM
8600220046 Buňka mobilní - EB 4-019 KIO - 147 VBr 34 686,0001.01.2004 34 686,00028 0009DDHM
8600220045 Buňka mobilní  - MS 4-019/C - E 146 VBr 29 962,4801.01.2004 29 962,48028 0009DDHM
8600220044 Buňka mobilní  - kiosek - Ejpovic 145 VBr 34 686,0001.01.2004 34 686,00028 0009DDHM

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
sektor C8000 8600 72

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU

12 812,00Celkem za místnost

8600280428 Altán zahradní  šestiboký 144 VBr 12 812,0031.08.2010 12 812,00028 0009DDHM

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
sektor B-pronajímáno na výstavy8000 8600 71

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU

14 212,00Celkem za místnost

8600280427 Altán zahradní  osmiboký / u pa 143 VBr 14 212,0031.08.2010 14 212,00028 0009DDHM

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
sektor A8000 8600 70

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU

14 292,00Celkem za místnost

8600280401 Repro HRS 503 242 VBr 3 390,0001.01.2004 1 695,00028 0006DDHM
8600280398 Repro malé 741 VBr 3 542,0001.01.2004 506,00028 0006DDHM
8600280396 Rozvaděč 240 VBr 7 360,0001.01.2004 3 680,00028 0000DDHM

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
Areál Zahrady Čech - rozhlas8000 8600 68

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU

103 517,10Celkem za místnost

8600280379 Koš spartakiádní /na odpad.pytle 2039 VBr 5 800,0001.01.2004 290,00028 0000DDHM
8600280378 Kontejner - stavební dvůr 138 VBr 12 317,1001.01.2004 12 317,10028 0007DDHM
8600280364 Zábrana mobilní 1437 VBr 15 400,0001.01.2004 1 100,00028 0000DDHM
8600280363 Pult bíly 4-šuplíkový 7036 VBr 70 000,0001.01.2004 1 000,00028 0007DDHM

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
Hala DKP /sklad/8000 8600 67

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU
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Inventarizace provedena ke dni:
Způsob zjišťování skutečných stavů:

Zahájení inventury:
Ukončení inventury:

Osoba hmotně zodpovědná:
Předseda inventarizační komise:
Členové inventarizační komise:

Datum PodpisJméno

Celkem za soupis 217 384,00

217 384,00Celkem za útvar

217 384,00Celkem za lokalitu

79 500,00Celkem za místnost

8600320002 Plastika  "Květ" 13 VBr 79 500,0001.01.2004 79 500,00032 0000Uměl.

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
před branou ZČ8000 8600 73

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU

20 000,00Celkem za místnost

8600320001 Středohoří na jaře- obraz 12 VBr 20 000,0001.01.2004 20 000,00032 0000Uměl.

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
Adm.budova - II.p.8000 8600 27

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU

117 884,00Celkem za místnost

8600320003 Dominanta /před pavilonem A/ 11 VBr 117 884,0001.12.2010 117 884,00032 0000Uměl.

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
objekt Zahrada Čech - Litoměřice8000 8600 1

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU

Inventurní soupis dle útvarů, lokalit a místností
Datum:

Počet stran

2.3.2017

1
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5 720,00Celkem za místnost

8600280175 Stůl psací 116 VBr 1 570,0001.01.2004 1 570,00902 0001JDDHM
8600280173 Pult bílý /4 šuplíkový/ 115 VBr 1 000,0001.01.2004 1 000,00902 0001JDDHM
8600280172 Stolek konferenční 114 VBr 360,0001.01.2004 360,00902 0001JDDHM
8600280171 Křeslo  otočné - černé 313 VBr 2 790,0001.01.2004 930,00902 0001JDDHM

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
Pavilon D - policie8000 8600 34

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU

446,00Celkem za místnost

8600280169 Hydrant 112 VBr 446,0001.01.2004 446,00902 0001JDDHM

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
Pavilon A8000 8600 33

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU

2 490,00Celkem za místnost

8600280168 Boiler elektrický 111 VBr 2 490,0001.01.2004 2 490,00902 0001JDDHM

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
Pavilon A - WC8000 8600 32

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU

1 340,00Celkem za místnost

8600280163 Radiátor olejový 110 VBr 1 340,0001.01.2004 1 340,00902 0001JDDHM

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
Pavilon A - hlavní pokladna vstup8000 8600 29

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU

1 200,00Celkem za místnost

8600280160 Lustr osmiramenný 39 VBr 1 200,0001.01.2004 400,00902 0001JDDHM

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
školící středisko / Cyteráková Jolana/8000 8600 26

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU

4 345,00Celkem za místnost

8600280133 Židle kovová - šedý manžestr 18 VBr 370,0001.01.2004 370,00902 0001JDDHM
8600280129 Stůl psací 17 VBr 2 100,0001.01.2004 2 100,00902 0001JDDHM
8600280124 Židle chrom. - šedý manžestr 56 VBr 1 875,0001.01.2004 375,00902 0001JDDHM

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
Adm.budova-16 A Trezor8000 8600 20

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU

1 850,00Celkem za místnost

8600280002 Židle kovová - šedý manžestr 55 VBr 1 850,0001.01.2004 370,00902 0001JDDHM

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
Adm.budova-registrace8000 8600 2

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU

6 500,00Celkem za místnost

8600902003 Ohýbačka na plech 14 VBr 1 500,0031.12.2012 1 500,00902 0001JDDHM
8600902002 Stůl tržnicový , kovová konstruk 203 VBr 3 000,0031.12.2012 150,00902 0001JDDHM
8600902001 Stůl tržnicový , kovová konstruk 202 VBr 2 000,0031.12.2012 100,00902 0001JDDHM

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
sklad8000 8600 177

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU

1 850,00Celkem za místnost

8600280065 Židle kovová - šedý manžestr 51 VBr 1 850,0001.01.2004 370,00902 0001JDDHM

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
Kancelář manažerů8000 8600 12

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU

Inventurní soupis dle útvarů, lokalit a místností
Datum:

Počet stran

2.3.2017
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3 756,00Celkem za místnost

8600280226 Stůl KL - typ 639 VBr 1 566,0001.01.2004 261,00902 0001JDDHM
8600280223 Skříň GALLA 138 VBr 2 190,0001.01.2004 2 190,00902 0001JDDHM

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
Pavilon T - provozní pracovníci8000 8600 48

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU

11 065,00Celkem za místnost

8600280222 Linka kuchyňská - díl spodní 137 VBr 2 125,0001.01.2004 2 125,00902 0001JDDHM
8600280221 Linka kuchyňská  - díl vrchní 136 VBr 2 125,0001.01.2004 2 125,00902 0001JDDHM
8600280220 Linka kuchyňská - díl vrchní 135 VBr 2 125,0001.01.2004 2 125,00902 0001JDDHM
8600280219 Skříňka s dřezem 134 VBr 1 410,0001.01.2004 1 410,00902 0001JDDHM
8600280218 Stůl dřevěný 133 VBr 430,0001.01.2004 430,00902 0001JDDHM
8600280217 Lednice CALEX 132 VBr 2 850,0001.01.2004 2 850,00902 0001JDDHM

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
Pavilon T - kuchyňka8000 8600 47

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU

7 057,27Celkem za místnost

8600280215 Stůl oboustranný 131 VBr 1 050,0001.01.2004 1 050,00902 0001JDDHM
8600280214 Stůl psací 130 VBr 2 100,0001.01.2004 2 100,00902 0001JDDHM
8600280211 Knihovna prosklená 129 VBr 1 083,0001.01.2004 1 083,00902 0001JDDHM
8600280210 Skříňka šatnová dřevěná /dvou 128 VBr 339,2701.01.2004 339,27902 0001JDDHM
8600280209 Skříňka zásuvková 127 VBr 680,0001.01.2004 680,00902 0001JDDHM
8600280208 Skříň dřevěná 126 VBr 1 805,0001.01.2004 1 805,00902 0001JDDHM

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
Pavilon T - provozní technik8000 8600 46

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU

720,00Celkem za místnost

8600280247 Skříň dřevěná 125 VBr 720,0001.01.2004 720,00902 0001JDDHM

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
majetek bude se vyřazovat8000 8600 4551

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU

4 810,00Celkem za místnost

8600280205 Stůl psací 124 VBr 2 100,0001.01.2004 2 100,00902 0001JDDHM
8600280202 Skříň dřevěná 223 VBr 2 120,0001.01.2004 1 060,00902 0001JDDHM
8600280201 Regál světlý 122 VBr 590,0001.01.2004 590,00902 0001JDDHM

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
Pavilon T - sklad8000 8600 45

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU

831,00Celkem za místnost

8600280192 Stolek konferenční 121 VBr 570,0001.01.2004 570,00902 0001JDDHM
8600280191 Stůl KL  - typ 120 VBr 261,0001.01.2004 261,00902 0001JDDHM

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
Pavilon E - místnost pro garanta8000 8600 40

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU

3 840,00Celkem za místnost

8600280186 Skříň bílá kovová - prosklená 119 VBr 2 500,0001.01.2004 2 500,00902 0001JDDHM
8600280183 Radiátor olejový 118 VBr 1 340,0001.01.2004 1 340,00902 0001JDDHM

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
Pavilon D - červený kříž8000 8600 36

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU

1 000,00Celkem za místnost

8600280178 Pult bílý /4 šuplíkový/ 117 VBr 1 000,0001.01.2004 1 000,00902 0001JDDHM

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
PAvilon D - hasiči8000 8600 35

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU
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5 542,00Celkem za místnost

8600280285/9 Police regálová 166 PPe 556,0001.01.2004 556,00902 0001JDDHM
8600280285/8 Police regálová 165 PPe 556,0001.01.2004 556,00902 0001JDDHM
8600280285/7 Police regálová 164 PPe 556,0001.01.2004 556,00902 0001JDDHM
8600280285/6 Police regálová 163 PPe 556,0001.01.2004 556,00902 0001JDDHM
8600280285/5 Police regálová 162 PPe 556,0001.01.2004 556,00902 0001JDDHM
8600280285/4 Police regálová 161 PPe 556,0001.01.2004 556,00902 0001JDDHM
8600280285/10 Police regálová 160 PPe 556,0001.01.2004 556,00902 0001JDDHM
8600280281 Vitrina chladicí 159 VBr 1 650,0001.01.2004 1 650,00902 0001JDDHM

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
Restaurační linka u pavilonu D8000 8600 56

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU

2 950,00Celkem za místnost

8600280270 Pianino PETROF 158 VBr 2 950,0001.01.2004 2 950,00902 0001JDDHM

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
Klub vystavovatelů-UNIMO8000 8600 55

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU

1 540,00Celkem za místnost

8600280262 Stůl psací 157 VBr 800,0001.01.2004 800,00902 0001JDDHM
8600280261 Skříňka plechová 156 VBr 380,0001.01.2004 380,00902 0001JDDHM
8600280260 Skříňka plechová 155 VBr 360,0001.01.2004 360,00902 0001JDDHM

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
Vrátnice8000 8600 54

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU

2 885,00Celkem za místnost

8600280255 Stolek konferenční - čtvercový 154 VBr 395,0001.01.2004 395,00902 0001JDDHM
8600280253 Boiler elektrický 153 VBr 2 490,0001.01.2004 2 490,00902 0001JDDHM

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
Pavilon T - chodba8000 8600 53

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU

5 916,00Celkem za místnost

8600280252 Stůl psací 152 VBr 800,0001.01.2004 800,00902 0001JDDHM
8600280249 Skříňka plechová 151 VBr 361,0001.01.2004 361,00902 0001JDDHM
8600280248 Kamna kachlová 150 VBr 2 670,0001.01.2004 2 670,00902 0001JDDHM
8600280246 Skříň dřevěná 149 VBr 1 395,0001.01.2004 1 395,00902 0001JDDHM
8600280245 Skříň dřevěná 148 VBr 690,0001.01.2004 690,00902 0001JDDHM

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
Pavilon T - mandl + pracovna8000 8600 52

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU

2 825,79Celkem za místnost

8600280242 Stolek konferenční - čtvercový 147 VBr 412,9801.01.2004 412,98902 0001JDDHM
8600280239 Skříňka šatnová dřevěná /dvou 346 VBr 1 017,8101.01.2004 339,27902 0001JDDHM
8600280238 Skříň dřevěná 145 VBr 1 395,0001.01.2004 1 395,00902 0001JDDHM

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
Pavilon T - šatna ženy8000 8600 51

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU

3 187,35Celkem za místnost

8600280236 Skříňka šatnová dřevěná/dvoud 544 VBr 1 696,3501.01.2004 339,27902 0001JDDHM
8600280235 Skříňka šatnová dřevěná /dvou 343 VBr 1 491,0001.01.2004 497,00902 0001JDDHM

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
Pavilon T - šatna muži8000 8600 50

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU

4 260,00Celkem za místnost

8600280234 Skříň  plechová 142 VBr 1 200,0001.01.2004 1 200,00902 0001JDDHM
8600280233 Skříň dřevěná 141 VBr 1 010,0001.01.2004 1 010,00902 0001JDDHM
8600280232 Kout sprchovací 140 VBr 2 050,0001.01.2004 2 050,00902 0001JDDHM

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
Pavilon T - WC8000 8600 49

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU
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8600280377 Lavička zahradní 1105 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1104 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1103 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1102 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1101 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1100 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 199 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 198 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 197 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 196 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 195 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280376/1 Vozík palet RNV 194 VBr 2 500,0001.01.2004 2 500,00902 0001JDDHM
8600280369 Vidle prodloužené 193 VBr 2 900,0001.01.2004 2 900,00902 0001JDDHM
8600280368 Vozík dvoukolový 192 VBr 534,0001.01.2004 534,00902 0001JDDHM
8600280367 Vozík čtyřkolový ploš. 191 VBr 1 585,0001.01.2004 1 585,00902 0001JDDHM
8600280366 Rudl bantamový 290 VBr 1 651,3201.01.2004 825,66902 0001JDDHM

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
Hala DKP /sklad/8000 8600 67

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU

2 900,00Celkem za místnost

8600280326 Míchačka 189 VBr 2 900,0001.01.2004 2 900,00902 0001JDDHM

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
Dílna 5 - lakýrnická8000 8600 63

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU

1 260,00Celkem za místnost

8600280323 Kleště zkoušecí 188 VBr 1 260,0001.01.2004 1 260,00902 0001JDDHM

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
Dílna 4 - elektro8000 8600 62

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU

6 561,00Celkem za místnost

8600280319 Skříňka pracovní 187 VBr 305,0001.01.2004 305,00902 0001JDDHM
8600280313 Vozík na plynové bomby 186 VBr 666,0001.01.2004 666,00902 0001JDDHM
8600280312 Bruska ELKO B-150 185 VBr 665,0001.01.2004 665,00902 0001JDDHM
8600280311 Kovadlina 184 VBr 699,0001.01.2004 699,00902 0001JDDHM
8600280310 Svářečský agregát - hořáky 183 VBr 1 626,0001.01.2004 1 626,00902 0001JDDHM
8600280309 Pila rozbrušovací 182 VBr 2 600,0001.01.2004 2 600,00902 0001JDDHM

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
Dílna 3 - zámečnická8000 8600 61

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU

13 438,00Celkem za místnost

8600280307 Dvojžebřík /štafle/ 181 VBr 410,0001.01.2004 410,00902 0001JDDHM
8600280306 Kamna kachlová 180 VBr 2 670,0001.01.2004 2 670,00902 0001JDDHM
8600280305 Skříň dvoudvéřová 179 VBr 1 705,0001.01.2004 1 705,00902 0001JDDHM
8600280304 Kamna kachlová 178 VBr 2 670,0001.01.2004 2 670,00902 0001JDDHM
8600280303 Kamna kachlová 177 VBr 2 670,0001.01.2004 2 670,00902 0001JDDHM
8600280302 Skříňka pracovní 176 VBr 305,0001.01.2004 305,00902 0001JDDHM
8600280301 Bruska ELKO 175 VBr 1 340,0001.01.2004 1 340,00902 0001JDDHM
8600280300 Ponk truhlářský 274 VBr 1 668,0001.01.2004 834,00902 0001JDDHM

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
Dílna 2 - truhlárna8000 8600 60

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU

7 680,00Celkem za místnost

8600280297 Pluh na malotraktor 173 VBr 750,0001.01.2004 750,00902 0001JDDHM
8600280295 Nosič závaží /TERRA/ 172 VBr 370,0001.01.2004 370,00902 0001JDDHM
8600280294 Radlice 171 VBr 795,0001.01.2004 795,00902 0001JDDHM
8600280293 Kultivátor 170 VBr 714,0001.01.2004 714,00902 0001JDDHM
8600280292 Kryt na sekačku 169 VBr 1 070,0001.01.2004 1 070,00902 0001JDDHM
8600280290 Pluh za MT8-73 168 VBr 1 679,0001.01.2004 1 679,00902 0001JDDHM
8600280289 Kypřič - kultivátor 167 VBr 2 302,0001.01.2004 2 302,00902 0001JDDHM

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
Dílna 1 - zahradnická8000 8600 59

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU
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8600280377 Lavička zahradní 1175 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1174 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1173 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1172 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1171 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1170 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1169 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1168 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1167 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1166 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1165 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1164 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1163 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1162 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1161 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1160 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1159 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1158 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1157 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1156 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1155 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1154 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1153 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1152 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1151 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1150 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1149 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1148 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1147 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1146 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1145 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1144 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1143 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1142 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1141 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1140 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1139 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1138 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1137 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1136 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1135 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1134 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1133 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1132 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1131 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1130 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1129 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1128 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1127 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1126 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1125 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1124 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1123 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1122 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1121 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1120 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1119 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1118 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1117 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1116 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1115 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1114 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1113 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1112 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1111 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1110 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1109 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1108 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1107 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1106 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
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8600280377 Lavička zahradní 1244 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1243 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1242 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1241 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1240 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1239 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1238 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1237 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1236 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1235 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1234 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1233 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1232 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1231 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1230 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1229 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1228 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1227 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1226 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1225 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1224 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1223 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1222 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1221 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1220 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1219 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1218 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1217 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1216 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1215 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1214 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1213 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1212 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1211 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1210 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1209 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1208 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1207 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1206 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1205 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1204 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1203 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1202 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1201 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1200 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1199 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1198 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1197 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1196 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1195 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1194 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1193 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1192 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1191 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1190 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1189 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1188 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1187 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1186 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1185 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1184 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1183 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1182 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1181 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1180 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1179 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1178 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1177 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
8600280377 Lavička zahradní 1176 VBr 354,1101.01.2004 354,11902 0001JDDHM
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Inventarizace provedena ke dni:
Způsob zjišťování skutečných stavů:

Zahájení inventury:
Ukončení inventury:

Osoba hmotně zodpovědná:
Předseda inventarizační komise:
Členové inventarizační komise:

Datum PodpisJméno

Celkem za soupis 200 103,23

200 103,23Celkem za útvar

200 103,23Celkem za lokalitu

18 051,00Celkem za místnost

8600280411 Repro HIP 30 1256 VBr 2 500,0001.01.2004 2 500,00902 0001JDDHM
8600280410 Repro TARS 1255 VBr 1 260,0001.01.2004 1 260,00902 0001JDDHM
8600280409 Repro TARS 1254 VBr 1 260,0001.01.2004 1 260,00902 0001JDDHM
8600280408 Repro TARS 1253 VBr 1 260,0001.01.2004 1 260,00902 0001JDDHM
8600280407 Repro HRS 503 1252 VBr 1 695,0001.01.2004 1 695,00902 0001JDDHM
8600280406 Repro HRS 503 1251 VBr 1 695,0001.01.2004 1 695,00902 0001JDDHM
8600280405 Repro HRS 503 1250 VBr 1 695,0001.01.2004 1 695,00902 0001JDDHM
8600280404 Repro HRS 503 1249 VBr 1 695,0001.01.2004 1 695,00902 0001JDDHM
8600280403 Repro HRS 503 1248 VBr 1 695,0001.01.2004 1 695,00902 0001JDDHM
8600280402 Repro HRS 503 1247 VBr 1 695,0001.01.2004 1 695,00902 0001JDDHM
8600280392 Židle kovová - šedý manžestr 1246 VBr 370,0001.01.2004 370,00902 0001JDDHM
8600280381 Stožár hlavní 1245 VBr 1 231,0001.01.2004 1 231,00902 0001JDDHM

Název Počet

Útvar
Odbor územního rozvoje

Lokalita
odbor ÚR, Výstavy a ZČ

Místnost
Areál Zahrady Čech - rozhlas8000 8600 68

Ř. Prac.Inv. číslo Účetní cenaZařazeno Jednotková cenaSU AU

62 286,82Celkem za místnost



Zveřejnění záměru pronájmu areálu výstaviště Zahrada Čech 

dle § 39 odst. 1 zákona o obcích 

 

Město Litoměřice zveřejňuje záměr pronájmu areálu výstaviště „Zahrada Čech“, který se 
nachází na pozemcích ve vlastnictví města (viz příloha). 

Využití areálu: Výstavní činnost, vč. pořádání tradičních výstav – jarní výstavy „Tržnice 
Zahrady Čech“ a podzimní výstavy „Zahrada Čech“ 

Doba nájemního vztahu:  na dobu určitou od 01.05.2018 do 31.12.2032 

Podmínky pronájmu: 
• Nájem areálu výstaviště Zahrada Čech na dobu určitou, a to od 01.05.2018 do 31.12.2032. 
• Nájem areálu výstaviště Zahrada Čech za účelem podnikání nájemce v oblasti 

výstavnictví, provozování kulturních a společenských akcí a k podnájmu částí areálu, a to 
v souladu se stavebním a územně-technickým určením areálu výstaviště Zahrada Čech; 
nájemce bude kromě nájemného hradit služby, energie, běžnou údržbu a drobné opravy. 

• Nájemce zároveň uzavře za úplatu licenční smlouvu k ochranným známkám na dobu 
trvání nájemní smlouvy k areálu výstaviště Zahrada Čech, a to za účelem označení 
výstavních akcí, pro označení obchodní korespondence související s výstavní činností, 
propagačních a inzertních materiálů a odborných publikací. 

• Nájemce je povinen uspořádat každoročně dvě tradiční výstavy, a to jarní výstavu „Tržnice 
Zahrady Čech a podzimní výstavu „Zahrada Čech“. 

• Nájemce není oprávněn dát část areálu do podnájmu za účelem provozování hazardních 
her, poskytování sexuálních služeb popř. jiných obdobných činností, které by mohly 
narušit veřejný pořádek.  

• Žadatel (zájemce) je povinen předložit personální a finanční reference pro provozování 
výstaviště. 

• Žadatel (zájemce) musí splňovat podmínku bezdlužnosti vůči Městu Litoměřice. 

Výše nájemného a licenčního poplatku:  
 
Nájem nemovitých věcí: 180.000,-Kč měsíčně + DPH 
Nájem movitých věcí:       40.000,-Kč ročně + DPH 
Licenční poplatek:           200.000,-Kč ročně + DPH 
 
Nájemné i licenční poplatek se každoročně navyšuje o roční míru inflace vyhlášenou ČSÚ. 
 
Žádosti o pronájem areálu (vč. příloh) zasílejte nejpozději do 12.06.2017 na adresu: 
  
Město Litoměřice 
Odbor správy nemovitého majetku  
Mírové náměstí 15/7 
412 01 Litoměřice 
nebo e-mailem na: vaclav.harting@litomerice.cz 
 
Prohlídka areálu výstaviště: Prohlídka výstavního areálu proběhne dne: 31.05.2017 od 9:00 hod. 
do 14:00 hod., kontaktní osoba: 

Mgr. Václav Härting (tel.: 416 916 259, e-mail: vaclav.harting@litomerice.cz) 

O výběru nájemce areálu výstaviště Zahrada Čech rozhodne Zastupitelstvo/Rada města Litoměřice 
na základě přijatých žádostí. Zastupitelstvo/Rada města Litoměřice si vyhrazuje právo nevybrat 
žádného z uchazečů. 



přílohy (pdf): 

• seznam nemovitých věcí 
• seznam movitých věcí (inventurní soupis k 31.12.2016) 
• zákres areálu výstaviště v kopii katastrální mapy 

 
 

Schváleno Zastupitelstvem města Litoměřice dne 24.05.2017. 

Zveřejněno: 26.05.2017 
Sejmuto:  12.06.2017 

vedoucí OSNMM 
Mgr. Václav Härting 



 
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: 29. 6. 2017 
předkládá: starosta 
 
Návrh:  
 
Vzetí na vědomí vyhodnocení TOP problémů 2017/18 z fóra, z ankety a ze sociologického průzkumu. 
 
Odůvodnění: 
 
Na  veřejném diskusním fóru „Desatero problémů Litoměřic. Řešme je společně“, které proběhlo 5. 4. 2017 
v Domě kultury v Litoměřicích, byly veřejností naformulovány nejpalčivější problémy v jednotlivých oblastech 
rozvoje města. Celkem bylo sestaveno 16 prioritních námětů (vždy 2 z každé oblasti). Následovala společná 
otevřená diskuze a hlasování všech zúčastněných, jehož výstupem bylo definování 10 hlavních problémů Litoměřic 
– tzv. Desatera. Veřejného diskuzního fóra se zúčastnilo 200 lidí. 
 
Všech 16 problémů formulovaných v rámci veřejného projednání bylo následně ověřeno anketou, která probíhala 
od 7. 4. do 7. 5. 2017 na webových stránkách Zdravého města Litoměřice a v listinné podobě na informačním 
centru na Mírovém náměstí. V letošním roce bylo opět využito hlasovacího systému společnosti D 2.1. matematika 
a vizionáře Karla Janečka (s možností udělovat až 5 kladných a 2 záporné hlasy). Sečteny byly hlasy od celkem 
419 občanů (kteří hlasování dokončili a stvrdili své hlasování sms).  
 
V letošním roce byl stejně jako v předchozích 2 letech k ověření problémů naformulovaných v rámci fóra využit 
také sociologický průzkum s cílem zjistit žebříček klíčových témat na reprezentativním vzorku 500 osob dospělé 
populace obyvatel Litoměřic. 
 
Seznam problémů, na jejichž významnosti se shodli jak účastníci veřejného fóra, tak respondenti  
v rámci ověřovací ankety a sociologického průzkumu je následující  
(problémy se umístily v rámci fóra, ankety i sociologického průzkumu do desátého místa)  
vyhodnocení viz. příloha orig. zápisu. 
 
Problém č. 1:  Vybudovat víceúčelovou sportovní halu 
Problém č. 2:  Omezit množství parkovacích míst na Mírovém náměstí 
Problém č. 3:  Zvýšit monitoring stavu ovzduší a určit znečišťovatele 
Problém č. 4:  Zavést komplexní cykloopatření nad rámec parkovací cyklověže 
Problém č. 5:  Zvýšit kontroly pejskařů a doplňovat sáčky do košů 
 

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

Výsledné hodnocení a závěrečné zprávy jsou zveřejněny na webu:  
http://zdravemesto.litomerice.cz/forum-desatero-problem.html  

 
K řešení jednotlivých problémů byla vypracována „Zpráva k TOP problémům 2017 - navrhovaná opatření“ se 
stanovením zodpovědných garantů. Tato zpráva byla předložena RM dne 15. 5. 2017 její plnění bude čtvrtletně 
předkládáno radě města.  
 
Příloha 1 - Vyhodnocení TOP problémů Litoměřic na rok 2017/2018 
Příloha 2 – Anketa 2017 - výsledky  
Příloha 3 – Sociologický průzkum 2017 – report 
 
 
 
Dopad do rozpočtu města: 
 
Nemá dopad do rozpočtu města. 
 
 
 

http://dataplan.info/cz/litomerice/ocima-lidi
http://zdravemesto.litomerice.cz/forum-desatero-problem.html


Návrh na usnesení: 
 
ZM bere na vědomí vyhodnocení TOP problémů 2017/2018 z fóra, ankety a sociologického průzkumu. 
viz. přílohy orig. zápisu 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:                                                 Přijaté usnesení ZM č.:                                              
 
 



Navržený problém na rok 2016/2017
FÓRUM

pořadí 

SOCIOLOGICKÝ 

PRŮZKUM

pořadí 

ANKETA 

D21

pořadí 

ověřeno

Vybudovat víceúčelovou sportovní halu 1. 5. 9. - 10. ANO

Instalovat klimatizaci a modernizovat vzduchotechniku v kině Máj 2. 16. 12. NE

Omezit množství parkovacích míst na Mírovém náměstí 3. 2. 8. ANO

Zvýšit monitoring stavu ovzduší a určit znečišťovatele 4. 8. 1. ANO

Zavést komplexní cykloopatření ve městě nad rámec parkovací cyklověže 5. 10. 2. ANO

Zvýšit kontroly pejskařů a doplňovat sáčky do košů 6. 1. 4. ANO

Zřídit domov se zvláštním režimem pro lidi postižené demencí 7. - 9. 15. 6. NE

Instalovat herní prvky na školní hřiště ZŠ Havlíčkova 7. - 9. 14. 15. NE

Zřídit volnočasovou místnost s celoročním provozem bez vstupného 7. - 9. 9. 13. NE

Zajistit byty pro sociálně slabé, samoživitele s dětmi, malometrážní byty 

pro seniory
10. - 11. 11. 3. NE

Snížit nájemné v domě kultury pro maturitní plesy 10. - 11. 12. 9. - 10. NE

Vytvořit bezbariérový úřad na Mírovém náměstí 12. 7. 5. NE

Vybudovat startovací byty pro mladé 13. 4. 7. NE

Kontrolovat parkování ve městě a také na místech, která nejsou určena 

k parkování
14. - 15. 3. 16. NE

Vybudovat víceúčelové sportoviště s umělým povrchem 

(atletika, fotbal atd.)
14. - 15. 6. 11. NE

Zatraktivnit cestovní ruch např. formou zookoutku či malé farmy 16. 13. 14. NE

Desatero problémů Litoměřic - stanovení TOP problémů

Vyhodnocení TOP problémů města na rok 2017/2018 
(fórum Desatero problémů Litoměřic 5. 4. 2017, ověřovací anketa 7. 4. - 7. 5. 2017, 

sociologický průzkum 8. - 13. 4. 2017)
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červen 2011

A – METODICKÝ ÚVOD

re
se

ar
ch

so
lu

ti
o

n
s

CPU
VOL

sociologická studie 
je správný nástroj
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Mezi stávající způsoby zjišťování postojů a názorů občanů obcí a nacházení odpovědí na 
konkrétní otázky / témata / záměry radnice patří:

▪ projednání na zastupitelstvu obce
▪ veřejné ad hoc projednání
▪ anketa (v radničních novinách, na webu radnice / města, na FB profilu obce, 

prostřednictvím obecních institucí – knihovny, školská zařízení apod.)
▪ místní / obecní referendum

Každý z těchto postupů má určité (nemalé) nevýhody, které překonává realizace
sociologické studie - výzkumu.

Projednání na zastupitelstvu je levné, nevyžaduje ad hoc organizační přípravu,
shromažďuje argumenty, ale rozhodnutí stále musí přijmout zastupitelé, hrozí
zablokování programu, omezený prostor na projednání.
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Veřejné projednání je levné, organizačně nenáročné, rychlé, shromažďuje argumenty.
Nevýhodou je zpravidla nízká účast (vždy zlomek populace / voličů), účastní se
převážně stoupenci krajních názorů, věcná diskuse je často upozaděna, nepřináší
rozhodnutí. hodnota výstupu pro přijetí rozhodnutí v souladu s názorem veřejnosti
„silně omezená“.
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Anketa je levná, rychlá, dá se zorganizovat a zrealizovat svépomocí, může působit jako
nástroj přímé demokracie. Na druhou stranu výsledky ankety jsou vždy nespolehlivé a
neinterpretovatelné za celou cílovou populaci, účastní se jí zejména ti, kteří požadují
změnit status quo, časté je ovlivnění malou avšak angažovanou částí obyvatel - účastní
se převážně stoupenci krajních názorů, nelze určit spolehlivost či chybovost výsledků –
výsledky jsou nepřesné vždy.

záporná        ambivalence kladná

rozložení 
celé 

populace

rozložení 
účastníků 

ankety

U-efekt
míra zaujetí tématem

Účast

Zá
je

m
 o

 t
ém

a
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Místní / obecní referendum má následující výhody: vzbuzuje u veřejnosti pocit přímé
demokracie, snímá odpovědnost za rozhodnutí ze zastupitelů / z rady. Nevýhody jsou
zřejmé: finanční náročnost, administrativní / procesní náročnost, vysoká
pravděpodobnost neplatnosti referenda, vysoké riziko nereprezentativního výsledku
(platného i neplatného) referenda, možnost odpovědí pouze na „ano“ vs. „ne“,
referendum nelze použít ke všem tématům.

možné varianty reality



strana 8

červen 2011

B – ZÁKLADNÍ PARAMETRY STUDIE
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Název studie: Desatero problémů Litoměřic 2017 – sociologická studie

Cíle studie: Hlavním přínosem projektu je zjištění žebříčku klíčových témat města 
na reprezentativním vzorku dospělé populace města Litoměřice    

Region: město Litoměřice

Metoda: osobní rozhovory (F2F)

Cílová skupina: reprezentativní vzorek populace města 18+ let

Velikost vzorku: n=500 

Dotazník: cca do 5 minut; respondent vybíral 1-2 témata ze 16 

seznam 16ti témat vznikl 5.4.2017 
na Fóru „Desatero problémů Litoměřic“; 
konkrétní znění – formulace témat dodal zadavatel

Sběr dat: 8. – 13. dubna 2017
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Sociodemografické charakteristiky
Počet 

respondentů

TOTAL 500

pohlaví muži 235

ženy 265

věk 18 – 24 let 46

25 – 34 let 88

35 – 44 let 95

45 – 54 let 86

55 – 64 let 76

65 a více let 109

vzdělání základní 71

střední 353

vysokoškolské 76
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červen 2011

C - ZÁKLADNÍ VÝSLEDKY
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žebříček témat 
z Veřejného fóra 5.4.2017 
za celou populaci Litoměřic
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Celkové pořadí témat při zohlednění statistické odchylky (+/- 0,67 % až +/- 4,25 %)  

1. místo

• Zvýšit kontroly pejskařů a doplňovat sáčky do košů

2.-5. místo

• Omezit množství parkovacích míst na Mírovém náměstí

• Kontrolovat parkování ve městě a také na místech, která nejsou určena k parkování

• Vybudovat startovací byty pro mladé

• Vybudovat víceúčelovou sportovní halu

6.-13. místo

• Vybudovat víceúčelové sportoviště s umělým povrchem (atletika, fotbal atd.)

• Vytvořit bezbariérový úřad na Mírovém náměstí

• Zvýšit monitoring stavu ovzduší a určit znečišťovatele

• Zřídit volnočasovou místnost s celoročním provozem bez vstupného

• Zavést komplexní cykloopatření ve městě nad rámec parkovací cyklověže

• Zajistit byty pro sociálně slabé, samoživitele s dětmi, malometrážní byty pro seniory

• Snížit nájemné v domě kultury pro maturitní plesy

• Zatraktivnit cestovní ruch např. formou zookoutku či malé farmy

14.-16. místo

• Instalovat herní prvky na školní hřiště ZŠ Havlíčkova

• Instalovat klimatizaci a modernizovat vzduchotechniku v kině Máj

• Zřídit domov se zvláštním režimem pro lidi postižené demencí

n=500



strana 13

0,6

0,6
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4,4

7,0

7,4

10,4

11,4

12,8

13,0

19,2

20,8

21,2

26,6

40,4

0 10 20 30 40 50 60

Instalovat klimatizaci a modernizovat vzduchotechniku v kině Máj

Zřídit domov se zvláštním režimem pro lidi postižené demencí

Instalovat herní prvky na školní hřiště ZŠ Havlíčkova

Zatraktivnit cestovní ruch např. formou zookoutku či malé farmy

Snížit nájemné v domě kultury pro maturitní plesy

Zajistit byty pro sociálně slabé, samoživitele s dětmi, malometrážní byty pro seniory

Zavést komplexní cykloopatření ve městě nad rámec parkovací cyklověže

Zřídit volnočasovou místnost s celoročním provozem bez vstupného

Zvýšit monitoring stavu ovzduší a určit znečišťovatele

Vytvořit bezbariérový úřad na Mírovém náměstí

Vybudovat víceúčelové sportoviště s umělým povrchem (atletika, fotbal atd.)

Vybudovat víceúčelovou sportovní halu

Vybudovat startovací byty pro mladé

Kontrolovat parkování ve městě a také na místech, která nejsou určena k parkování

Omezit množství parkovacích míst na Mírovém náměstí

Zvýšit kontroly pejskařů a doplňovat sáčky do košů

ŽEBŘÍČEK TÉMAT ZA CELOU POPULACI LITOMĚŘIC 
REPREZENTATIVNÍ VZOREK 18+ LET (CELKEM) 
(statistická odchylka +/- 0,67 % až +/- 4,25 %)

%

n=500
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červen 2011

D - VÝSLEDKY PO SOCIODEMOGRAFICKÝCH SKUPINÁCH
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žebříček témat podle pohlaví, 
vzdělání a věku 
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9,4

9,8

10,6

13,6

16,2

21,7

22,6

29,8

43,0

0 10 20 30 40 50 60

Zřídit domov se zvláštním režimem pro lidi postižené demencí

Instalovat klimatizaci a modernizovat vzduchotechniku v kině Máj

Instalovat herní prvky na školní hřiště ZŠ Havlíčkova

Zatraktivnit cestovní ruch např. formou zookoutku či malé farmy

Snížit nájemné v domě kultury pro maturitní plesy

Zajistit byty pro sociálně slabé, samoživitele s dětmi, malometrážní byty pro seniory

Zavést komplexní cykloopatření ve městě nad rámec parkovací cyklověže

Zřídit volnočasovou místnost s celoročním provozem bez vstupného

Vytvořit bezbariérový úřad na Mírovém náměstí

Zvýšit monitoring stavu ovzduší a určit znečišťovatele

Vybudovat víceúčelové sportoviště s umělým povrchem (atletika, fotbal atd.)

Vybudovat startovací byty pro mladé

Vybudovat víceúčelovou sportovní halu

Kontrolovat parkování ve městě a také na místech, která nejsou určena k parkování

Omezit množství parkovacích míst na Mírovém náměstí

Zvýšit kontroly pejskařů a doplňovat sáčky do košů

ŽEBŘÍČEK TÉMAT
ZA MUŽE

%

Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

n=235
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0 10 20 30 40 50 60

Instalovat herní prvky na školní hřiště ZŠ Havlíčkova

Instalovat klimatizaci a modernizovat vzduchotechniku v kině Máj

Zřídit domov se zvláštním režimem pro lidi postižené demencí

Zatraktivnit cestovní ruch např. formou zookoutku či malé farmy

Snížit nájemné v domě kultury pro maturitní plesy

Zajistit byty pro sociálně slabé, samoživitele s dětmi, malometrážní byty pro seniory

Zavést komplexní cykloopatření ve městě nad rámec parkovací cyklověže

Zřídit volnočasovou místnost s celoročním provozem bez vstupného

Zvýšit monitoring stavu ovzduší a určit znečišťovatele

Vybudovat víceúčelové sportoviště s umělým povrchem (atletika, fotbal atd.)

Vytvořit bezbariérový úřad na Mírovém náměstí

Vybudovat víceúčelovou sportovní halu

Kontrolovat parkování ve městě a také na místech, která nejsou určena k parkování

Omezit množství parkovacích míst na Mírovém náměstí

Vybudovat startovací byty pro mladé

Zvýšit kontroly pejskařů a doplňovat sáčky do košů

ŽEBŘÍČEK TÉMAT
ZA ŽENY

%

Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

n=265
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8,5
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14,1

15,5

18,3

26,8

29,6

38,0

0 10 20 30 40 50 60

Zřídit domov se zvláštním režimem pro lidi postižené demencí

Instalovat klimatizaci a modernizovat vzduchotechniku v kině Máj

Instalovat herní prvky na školní hřiště ZŠ Havlíčkova

Snížit nájemné v domě kultury pro maturitní plesy

Zajistit byty pro sociálně slabé, samoživitele s dětmi, malometrážní byty pro seniory

Zatraktivnit cestovní ruch např. formou zookoutku či malé farmy

Zvýšit monitoring stavu ovzduší a určit znečišťovatele

Kontrolovat parkování ve městě a také na místech, která nejsou určena k parkování

Vytvořit bezbariérový úřad na Mírovém náměstí

Zavést komplexní cykloopatření ve městě nad rámec parkovací cyklověže

Omezit množství parkovacích míst na Mírovém náměstí

Zřídit volnočasovou místnost s celoročním provozem bez vstupného

Vybudovat startovací byty pro mladé

Vybudovat víceúčelové sportoviště s umělým povrchem (atletika, fotbal atd.)

Zvýšit kontroly pejskařů a doplňovat sáčky do košů

Vybudovat víceúčelovou sportovní halu

ŽEBŘÍČEK TÉMAT 
ZA POPULACI SE ZÁKLADNÍM VZDĚLÁNÍM 

%

Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

n=71
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22,7

29,2

41,4

0 10 20 30 40 50 60

Instalovat herní prvky na školní hřiště ZŠ Havlíčkova

Instalovat klimatizaci a modernizovat vzduchotechniku v kině Máj

Zřídit domov se zvláštním režimem pro lidi postižené demencí

Zatraktivnit cestovní ruch např. formou zookoutku či malé farmy

Snížit nájemné v domě kultury pro maturitní plesy

Zajistit byty pro sociálně slabé, samoživitele s dětmi, malometrážní byty pro seniory

Zavést komplexní cykloopatření ve městě nad rámec parkovací cyklověže

Zvýšit monitoring stavu ovzduší a určit znečišťovatele

Zřídit volnočasovou místnost s celoročním provozem bez vstupného

Vybudovat víceúčelové sportoviště s umělým povrchem (atletika, fotbal atd.)

Vytvořit bezbariérový úřad na Mírovém náměstí

Vybudovat víceúčelovou sportovní halu

Vybudovat startovací byty pro mladé

Kontrolovat parkování ve městě a také na místech, která nejsou určena k parkování

Omezit množství parkovacích míst na Mírovém náměstí

Zvýšit kontroly pejskařů a doplňovat sáčky do košů

ŽEBŘÍČEK TÉMAT 
ZA POPULACI SE STŘEDNÍM VZDĚLÁNÍM

%

Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

n=353
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15,8

23,7
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0 10 20 30 40 50 60

Instalovat klimatizaci a modernizovat vzduchotechniku v kině Máj

Zřídit domov se zvláštním režimem pro lidi postižené demencí

Instalovat herní prvky na školní hřiště ZŠ Havlíčkova

Snížit nájemné v domě kultury pro maturitní plesy

Zatraktivnit cestovní ruch např. formou zookoutku či malé farmy

Zavést komplexní cykloopatření ve městě nad rámec parkovací cyklověže

Zřídit volnočasovou místnost s celoročním provozem bez vstupného

Vytvořit bezbariérový úřad na Mírovém náměstí

Vybudovat víceúčelové sportoviště s umělým povrchem (atletika, fotbal atd.)

Zajistit byty pro sociálně slabé, samoživitele s dětmi, malometrážní byty pro seniory

Vybudovat víceúčelovou sportovní halu

Vybudovat startovací byty pro mladé

Zvýšit monitoring stavu ovzduší a určit znečišťovatele

Omezit množství parkovacích míst na Mírovém náměstí

Kontrolovat parkování ve městě a také na místech, která nejsou určena k parkování

Zvýšit kontroly pejskařů a doplňovat sáčky do košů

ŽEBŘÍČEK TÉMAT 
ZA POPULACI S VYSOKOŠKOLSKÝM VZDĚLÁNÍM 

%

Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

n=76
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0 10 20 30 40 50 60

Zvýšit monitoring stavu ovzduší a určit znečišťovatele

Zřídit domov se zvláštním režimem pro lidi postižené demencí

Instalovat klimatizaci a modernizovat vzduchotechniku v kině Máj

Instalovat herní prvky na školní hřiště ZŠ Havlíčkova

Zajistit byty pro sociálně slabé, samoživitele s dětmi, malometrážní byty pro seniory

Vytvořit bezbariérový úřad na Mírovém náměstí

Snížit nájemné v domě kultury pro maturitní plesy

Kontrolovat parkování ve městě a také na místech, která nejsou určena k parkování

Zatraktivnit cestovní ruch např. formou zookoutku či malé farmy

Omezit množství parkovacích míst na Mírovém náměstí

Zvýšit kontroly pejskařů a doplňovat sáčky do košů

Zavést komplexní cykloopatření ve městě nad rámec parkovací cyklověže

Zřídit volnočasovou místnost s celoročním provozem bez vstupného

Vybudovat startovací byty pro mladé

Vybudovat víceúčelové sportoviště s umělým povrchem (atletika, fotbal atd.)

Vybudovat víceúčelovou sportovní halu

ŽEBŘÍČEK TÉMAT 
ZA POPULACI VE VĚKU 18-24 LET

%

Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

n=46
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0 10 20 30 40 50 60

Zřídit domov se zvláštním režimem pro lidi postižené demencí

Instalovat herní prvky na školní hřiště ZŠ Havlíčkova

Snížit nájemné v domě kultury pro maturitní plesy

Instalovat klimatizaci a modernizovat vzduchotechniku v kině Máj

Zatraktivnit cestovní ruch např. formou zookoutku či malé farmy

Zajistit byty pro sociálně slabé, samoživitele s dětmi, malometrážní byty pro seniory

Vytvořit bezbariérový úřad na Mírovém náměstí

Zvýšit monitoring stavu ovzduší a určit znečišťovatele

Zavést komplexní cykloopatření ve městě nad rámec parkovací cyklověže

Kontrolovat parkování ve městě a také na místech, která nejsou určena k parkování

Zřídit volnočasovou místnost s celoročním provozem bez vstupného

Vybudovat víceúčelové sportoviště s umělým povrchem (atletika, fotbal atd.)

Omezit množství parkovacích míst na Mírovém náměstí

Vybudovat startovací byty pro mladé

Vybudovat víceúčelovou sportovní halu

Zvýšit kontroly pejskařů a doplňovat sáčky do košů

ŽEBŘÍČEK TÉMAT 
ZA POPULACI VE VĚKU 25-34 LET 

%

Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

n=88
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22,1
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0 10 20 30 40 50 60

Instalovat klimatizaci a modernizovat vzduchotechniku v kině Máj

Zřídit domov se zvláštním režimem pro lidi postižené demencí

Instalovat herní prvky na školní hřiště ZŠ Havlíčkova

Snížit nájemné v domě kultury pro maturitní plesy

Zatraktivnit cestovní ruch např. formou zookoutku či malé farmy

Zajistit byty pro sociálně slabé, samoživitele s dětmi, malometrážní byty pro seniory

Vybudovat víceúčelové sportoviště s umělým povrchem (atletika, fotbal atd.)

Zavést komplexní cykloopatření ve městě nad rámec parkovací cyklověže

Zřídit volnočasovou místnost s celoročním provozem bez vstupného

Vybudovat startovací byty pro mladé

Vytvořit bezbariérový úřad na Mírovém náměstí

Vybudovat víceúčelovou sportovní halu

Zvýšit monitoring stavu ovzduší a určit znečišťovatele

Kontrolovat parkování ve městě a také na místech, která nejsou určena k parkování

Zvýšit kontroly pejskařů a doplňovat sáčky do košů

Omezit množství parkovacích míst na Mírovém náměstí

ŽEBŘÍČEK TÉMAT 
ZA POPULACI VE VĚKU 35-44 LET 

%

Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

n=95
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Instalovat klimatizaci a modernizovat vzduchotechniku v kině Máj

Zřídit domov se zvláštním režimem pro lidi postižené demencí

Instalovat herní prvky na školní hřiště ZŠ Havlíčkova

Zatraktivnit cestovní ruch např. formou zookoutku či malé farmy

Zavést komplexní cykloopatření ve městě nad rámec parkovací cyklověže

Zajistit byty pro sociálně slabé, samoživitele s dětmi, malometrážní byty pro seniory

Snížit nájemné v domě kultury pro maturitní plesy

Zřídit volnočasovou místnost s celoročním provozem bez vstupného

Zvýšit monitoring stavu ovzduší a určit znečišťovatele

Vybudovat víceúčelové sportoviště s umělým povrchem (atletika, fotbal atd.)

Vytvořit bezbariérový úřad na Mírovém náměstí

Vybudovat víceúčelovou sportovní halu

Vybudovat startovací byty pro mladé

Kontrolovat parkování ve městě a také na místech, která nejsou určena k parkování

Omezit množství parkovacích míst na Mírovém náměstí

Zvýšit kontroly pejskařů a doplňovat sáčky do košů

ŽEBŘÍČEK TÉMAT 
ZA POPULACI VE VĚKU 45-54 LET  

%

Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

n=86
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Instalovat klimatizaci a modernizovat vzduchotechniku v kině Máj

Zatraktivnit cestovní ruch např. formou zookoutku či malé farmy

Instalovat herní prvky na školní hřiště ZŠ Havlíčkova

Zavést komplexní cykloopatření ve městě nad rámec parkovací cyklověže

Zřídit domov se zvláštním režimem pro lidi postižené demencí

Zřídit volnočasovou místnost s celoročním provozem bez vstupného

Snížit nájemné v domě kultury pro maturitní plesy

Zajistit byty pro sociálně slabé, samoživitele s dětmi, malometrážní byty pro seniory

Vybudovat víceúčelovou sportovní halu

Zvýšit monitoring stavu ovzduší a určit znečišťovatele

Vybudovat víceúčelové sportoviště s umělým povrchem (atletika, fotbal atd.)

Vytvořit bezbariérový úřad na Mírovém náměstí

Vybudovat startovací byty pro mladé

Omezit množství parkovacích míst na Mírovém náměstí

Kontrolovat parkování ve městě a také na místech, která nejsou určena k parkování

Zvýšit kontroly pejskařů a doplňovat sáčky do košů

ŽEBŘÍČEK TÉMAT 
ZA POPULACI VE VĚKU 55-64 LET 

%

Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

n=76
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Instalovat klimatizaci a modernizovat vzduchotechniku v kině Máj

Zatraktivnit cestovní ruch např. formou zookoutku či malé farmy

Zavést komplexní cykloopatření ve městě nad rámec parkovací cyklověže

Zřídit domov se zvláštním režimem pro lidi postižené demencí

Instalovat herní prvky na školní hřiště ZŠ Havlíčkova

Zřídit volnočasovou místnost s celoročním provozem bez vstupného

Snížit nájemné v domě kultury pro maturitní plesy

Vybudovat víceúčelové sportoviště s umělým povrchem (atletika, fotbal atd.)

Vybudovat víceúčelovou sportovní halu

Zajistit byty pro sociálně slabé, samoživitele s dětmi, malometrážní byty pro seniory

Zvýšit monitoring stavu ovzduší a určit znečišťovatele

Vytvořit bezbariérový úřad na Mírovém náměstí

Kontrolovat parkování ve městě a také na místech, která nejsou určena k parkování

Omezit množství parkovacích míst na Mírovém náměstí

Vybudovat startovací byty pro mladé

Zvýšit kontroly pejskařů a doplňovat sáčky do košů

ŽEBŘÍČEK TÉMAT 
ZA POPULACI VE VĚKU 65 LET A VÍCE

Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

%
n=109
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Zavést komplexní cykloopatření ve městě nad rámec parkovací cyklověže

Zvýšit kontroly pejskařů a doplňovat sáčky do košů

Zřídit domov se zvláštním režimem pro lidi postižené demencí

Instalovat herní prvky na školní hřiště ZŠ Havlíčkova

Zřídit volnočasovou místnost s celoročním provozem bez vstupného

Zajistit byty pro sociálně slabé, samoživitele s dětmi, malometrážní byty pro seniory

Snížit nájemné v domě kultury pro maturitní plesy

Vytvořit bezbariérový úřad na Mírovém náměstí

Vybudovat startovací byty pro mladé

Kontrolovat parkování ve městě a také na místech, která nejsou určena k parkování

Vybudovat víceúčelové sportoviště s umělým povrchem (atletika, fotbal atd.)

Zatraktivnit cestovní ruch např. formou zookoutku či malé farmy

18-24 (n=49)

25-34 (n=84)

35-44 (n=101)

45-54 (n=80)

55-64 (n=80)

65+ (n=106)

Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

%

n=500

ŽEBŘÍČEK TÉMAT 
DLE VĚKOVÝCH KATEGORIÍ

18-24 let

18-24 let

65+ let

35-44 let
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TÉMATA DLE STATISTICKY VÝZNAMNÉ ODLIŠNOSTI OD PRŮMĚRU (CELKU) 
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18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

výsledky („stejných“ lidí) jsou posuzovány z hlediska pohlaví, vzdělání,
věku - jedná se o jeden soubor 500 respondentů analyzovaných podle
konkrétních sociodemografických znaků
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Největší podpoře z předkládaných témat se u obyvatel Litoměřic těší téma „Zvýšit
kontroly pejskařů a doplňovat sáčky do košů“, pro něž se vyslovilo 40 % dotázaných.
Toto téma staví na první příčku důležitosti obyvatelé bez ohledu na pohlaví, ve většině
věkových kategoriích (vyjma 18-24 let – 6. resp. 7. příčka, 35-44 let – 2. příčka), u lidí
jak se středním, tak vysokoškolským vzděláním (u lidí se základním – 2. příčka). U žádné
ze socio-demografických skupin nebyla zaznamenána statisticky významně nižší míra
podpory (v porovnání s celkem). Podpora tohoto tématu roste se vzděláním (ZŠ
30 %, SŠ 41 %, VŠ 46 %) a rovněž s věkem od 15 % u kategorie 18-24 let až po 57 % u
lidí ve věku 65 let a starších.

Na druhém až pátém místě (se zohledněním statistické odchylky) pak skončila témata
„Omezit množství parkovacích míst na Mírovém náměstí“ (27 %), „Kontrolovat
parkování ve městě a také na místech, která nejsou určena k parkování“ (21 %),
„Vybudovat startovací byty pro mladé“ (21 %), „Vybudovat víceúčelovou sportovní
halu“ (19 %). Obě témata týkající se parkování jsou poněkud silnější u mužů než u žen,
nejsou žhavým tématem pro lidi se základním vzděláním. Omezení parkování na
Mírovém náměstí je dokonce TOP tématem u věkové kategorie 35-44 let. Téma
startovacích bytů pro mladé je akcentováno zejména ženami (25 % vs. 16 % mužů).
Víceúčelová hala je tématem zejména pro lidi se základním vzděláním, ve věku 18-24
let (pro obě skupiny - TOP téma).
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Relativně malé rozdíly v podpoře jednotlivých témat na 6.-13. místě nedovolují, při
zohlednění statistické odchylky, striktně stanovit samostatné pořadí jednotlivých témat.
Zájem o „Vybudování víceúčelového sportoviště s umělým povrchem (atletika, fotbal
atd.)“ se soustřeďuje významně více u lidí se základním vzděláním a u nejmladších
zkoumaných skupin respondentů – tedy u 18-24 let tj. 37 % a u 25-34 let 21 % oproti
celku s 13 %.
Myšlenku „Vytvořit bezbariérový úřad na Mírovém náměstí“ podporuje celkově rovněž
13 % obyvatel Litoměřic starších 18 let. Podporovateli jsou častěji ženy (16 % vs. 10 %
mužů). Statisticky významně nižší je podpora u dvou nejmladších věkových kategorií (2
% u 18-24 let a 7 % u 25-34 let).
Téma „Zvýšit monitoring stavu ovzduší a určit znečišťovatele“ ve věkové kategorii 18-24
let nezískal ani jednoho podporovatele. Význam tohoto tématu je statisticky významně
vyšší u vysokoškolsky vzdělaných obyvatel Litoměřic (24 % proti celkovému skóre za
populaci Litoměřic 11 %).
„Zřídit volnočasovou místnost s celoročním provozem bez vstupného“ je nápad, jehož
podpora klesá s uvažovaným stupněm vzdělání a s věkem respondenta (od 17 % u 18-
24 let až po 3 % u lidí 65 let a straších).
Potřebu „Zavést komplexní cykloopatření ve městě nad rámec parkovací cyklověže“
vnímá jako prioritní celkově 7 % litoměřických občanů. Výběr tohoto tématu klesá s
vyšším uvažovaným stupněm vzdělání a také s věkem (od 17 % u nejmladších a ž po 1 %
u nejstarších).
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„Zajistit byty pro sociálně slabé, samoživitele s dětmi, malometrážní byty pro seniory“
má statisticky významně nižší podporu u nejmladší věkové kategorie (2 % vs. 7 % celek).
„Snížit nájemné v domě kultury pro maturitní plesy“ získalo hlasy celkově od 4 %
respondentů. Téma „Zatraktivnit cestovní ruch např. formou zookoutku či malé farmy“
podporují 3 % litoměřických občanů.

Na 14.-16. místě pak skončila témata „Instalovat herní prvky na školní hřiště ZŠ
Havlíčkova“, „Instalovat klimatizaci a modernizovat vzduchotechniku v kině Máj“
a „Zřídit domov se zvláštním režimem pro lidi postižené demencí“ s podporou pouze
jednotlivců (do 1 %).
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Nejmladší věková kategorie 18 - 24 let je ve svých prioritách orientována zejména do
oblasti sportu a trávení volného času. Největší podpoře se u této skupiny těšila
především témata vybudování sportovní haly a víceúčelového sportoviště s umělým
povrchem.

Věková kategorie 25 - 34 let má v rámci TOP 5 poměrně vyrovnané výsledky. Silnější
podporu této cílové skupiny má téma zvýšené kontroly pejskařů a doplňování sáčků.
Z dalších témat jsou to opět témata spojená se sportováním (sportovní hala,
víceúčelové sportoviště) a pak startovací byty pro mladé a řešení parkování na
Mírovém náměstí.

U věkové skupiny 35 - 44 let dominují dvě témata – parkování na Mírovém náměstí
a téma pejskařů.

Občané Litoměřic ve věku 45 - 54 let mají dominantní zejména téma „pejskařů“
a s odstupem pak obě „parkovací témata“ (na Mírovém náměstí a kontroly parkování).

U skupin 55 - 64 let a 65+ let jednoznačně dominuje téma kontroly pejskařů
a doplňování sáčků do košů.
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N  Á  V  R  H     D  O    Z  M 
 
 
pro jednání ZM dne: 29.6.2017 
předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč  
 
Návrh:   Schválení aktualizovaného zásobníku projektů Města Litoměřice 2017+ 
 
 
 
Odůvodn ění:   
 
Strategický tým rozvoje města na svém zasedání 3.5.2017 zaktualizoval zásobník projektů a 
projektových záměrů. Byly vyřazeny již zrealizované projekty a zařazen 1 nový záměr „Zubní 
středisko ČSA“ celková revitalizace objektu zdravotního střediska - Zubní středisko České 
armády, Litoměřice. 
 
Příloha:  Zásobník projektů 2017+ 
 
 
 
Dopad do rozpo čtu m ěsta:  

 
Nemá dopad do rozpočtu města  
 
 
Návrh na usnesení: 
 
 
ZM schvaluje aktualizovaný zásobník projektů Města Litoměřice 2017+. 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:                                                 Přijaté usnesení ZM č.:                                              
 
 



Název projektu Popis projektu 
Odpověd

nost

Celkové 

náklady v tis. 

Kč

Výše dotace v tis. 

Kč 

(? - neznáma výše 

dotace,

 0 - neexistuje zdroj 

dotace,

přiznaná výše 

dotace)

Fáze projektu 

Budování cyklostezky Mlékojedy , Želetice, 

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

Modernizace softwarové architektury MěÚ Modernizace  softwarového  vybavení a nutná hardwarová infrastruktura OS 5 000 ?
Modernizace úřadu IT úřadu "Konsolidace 

infrastruktury a nové služby TC ORP 

Litoměřice" Modernizace IT MěÚ OS 6 000 ?

Pekařská 2 Obnova objektu - fasáda, vnitřní části OS 5 000 ?

Radnice Bezbariérový úřad - instalace výtahu v budově Radnice OS 1 500 ?

Radnice Kalich a střecha Výměna opláštění věže a střechy OS 7 500 3 000
Statické 

posouzení

SDH Litoměřice - modernizace techniky na IZS Nákup  techniky  (automobil, čerpadlo) OS 7 231 6 146 Podaná žádost

Domov se zvláštním režimem (lidé s 

Alzheimrovou chorobou) Výstavba nebo rekonstrukce vhodného objektu OSVaZ 200 000 ?

Rozšíření MKS Rozšíření městského kamerového systému OSVaZ 2 000 ?

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

Divadlo K.H.Máchy Rekonstrukce vnitřního vybavení OŠKSaPP 1 500 0

Dům dětí a mládeže Rekonstrukce hřiště na zahradě, včetně nového povrchu OŠKSaPP 300 0

Středisko technického vzděávání  DDM Technický klub mládeže DDM -  rekonstrukce a vybavení objektu OŠKSaPP 45 653 18 000 Podaná žádost 

Dům kultury Výměna skleněného pláště budovy OŠKSaPP 7 000 ?

Dům kultury Modernizace a rekonstrukce vybavení OŠKSaPP 2 000 0

Kino Máj Modernizace a rekonstrukce vybavení OŠKSaPP 1 500 0

Letní kino Revitalizace areálu, mobilní zastřešení OŠKSaPP 2 000 0

Plavecký bazén Modernizace relax zony, prvků , oprava šaten a sprch OŠKSaPP 5 000 0

Stará radnice čp171 Rekonstrukce budovy Oblastního muzea Mírové nám. 171/40 OŠKSaPP 58 177 48 898 Podaná žádost 

Revitalizace "Kasárna Dukelských hrdinů"

Vybudování zázemí pro sportovní kluby (karate,box,potápění,beachvolejbal) a 

turistický oddíl OŠKSaPP 6 500 ?

Využití budovy VUSS Přesun a rekonstrukce Základní uměnecké školy OŠKSaPP 50 000 ?

ZŠ  Masarykova Vybudování víceúčelovésportovní haly pro Masarykovy ZŠ a G JJ OŠKSaPP 25 000 ?

ZŠ Boženy Němcové - Škola bez bariér" Vybudování  venkovního osobního výtahu pro handicapované OŠKSaPP 2 000 ?

ZŠ Havíčkova Rekontsrukce atletického oválu OŠKSaPP 2 000 0

ZŠ Ladova Rekonstrukce běžecké dráhy OŠKSaPP 2 000 0

ZŠ Masarykova vybudování odborných učeben Využití podkrovních prostor pro odborné účebny OŠKSaPP 25 025 22 500 Podaná žádost 

ZŠ Na Valech Oprava fasády objektu a nátěr / výměna oken OŠKSaPP 15 000 0

ZŠ U Stadionu Využití zahrady jako Botanické zahrady (učebny biologie) OŠKSaPP 10 000 ?

ZŠ U Stadionu Street/ work out park - školní 

hřiště Školní hřiště - Street/ workout park OŠKSaPP 1 000 0

Dešťová kanalizace na Miřejovické stráni  Systematické doplňování dle plánu ulic OUR 5 000 0

ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ MĚSTO LITOMĚŘICE 2017 +



Kalich Arena Vyřešení parkovaní u zimního stadionu OUR 3 300 0

Kanalizace Žernosecká Společná investice SUS Litoměřice OUR 7 000 ?

Projektová 

dokumentace v 

přípravě 

Kasárna DH Rekonstrukce vojenské ubytovny na sociální byty OUR 80 000 ?
Projektová 

dokumentace

Městská tržnice Úprava prostoru tržnice v MPR LTM OUR 8 800 0
Projektová 

dokumentace

Revitalizace brownfieldu areálu bývalého  

městského pivovaru Revitalizace brownfieldu areálu bývalého  městského pivovaru v centru města OUR 200 000 ?
Projektová 

dokumentace

Ochranná protipovodňová opatření Protipovodňová opatření - investice OUR 10 300 ?

Projektová 

dokumentace k 

uzemnímu 

rozhodnutí

Zvýšení bezpečnosti dopravy - Palachova ulice Výstavba vyvýšených křižovatek důvodu zvýšení bezpečnosti provozu OUR 44 118 13 984

Podaná žádost / 

v realizaci

Rozšíření parkovacích kapacit Rozšíření možnosti parkování (místa, parkovací dům apod.) OUR 80 000 ?

Projektová 

dokumentace v 

přípravě 

Parkovací dům pro cyklisty aut. nád. Výstavba parkovacího domu/parkovací věže OUR 14 300 12 604 Podaná žádost 

Přechod přes železnici Osvobození Investice s SŽDC OUR 1 700 ?

II/247 přivaděč k průmyslovým zónám 

Prosmysky Litoměřice   Investice Krajského úřadu UK OUR 5 000 0

Projektová 

dokumentace k 

územnímu 

rozhodnutí a 

stavebnímu 

povolení

Ulice Vavřinecká Kompletní rekonstrukce komunikace s úpravou jízdního pruhu pro cyklisty OUR 4 600 ?
Projektová 

dokumentace

Regenerace sídliště Cihelna Regenerace prostoru sídliště, víceetapová akce OUR 20 000 ?

37 500 24000
Předpoklad 

celkem 

12 000 8000

Záměr:

V-VI-etapa

7 000 4000
III.etapa v 

realizaci

6 000 4000
IV. Podaná 

žádost

Revitalizace infrastruktury MPR Dle plánu oprav MPR OUR 25 000 ?

Silnice přeložka I/15 Společná akce s ŘSD OUR 18 000 0

Multifunkční hala Zahrada Čech Multifunkční  hala OUR 76 000 ?

Projektová 

dokumentace a 

vydané stavební 

povolení

Výstaviště ZČ Regenerace areálu výstaviště Zahrady Čech OUR 100 000 ?

Ulice Jarní  Komunikace a dešťové kanalizace OUR 5 000 0

Projektová 

dokumentace

Ulice Marie Pomocné Rekonstrukce komunikace OUR 6 000 0

Územní studie na protipovodňovou ochranu 

ORP Litoměřice Studie stavu a návrh opatření OUR 5 000 ?

Ulice Karolíny Světlé Nová komunikace OUR 9 000 0

Ulice Bójská Nová komunikace a odvodnění děšťové vody OUR 4 500 0

Projektová 

dokumentace k 

uzemnímu 

rozhodnutí

Ulice  Zelená Nová komunikace,odvodnění děšťové vody OUR 9 000 0

Výstavba vodovodu a kanalizace Miřejovická 

stráň Infrastruktura pro nové plochy OUR 10 000 ?

Elektromobily Nákup elektromobilů OŽP 8 000 1 720 podaná žádost

Instalace a provoz monitorovací sítě stavu 

ovzduší

Naistalování monitorovací sítě - měřiče stavu ovzduší se zaměřením na prach, 

NOX, ve spolupráci s ČVÚT OŽP 2 300 ?

Instalace podzemních košů na odpad Instalace podzemních košů na odpad ve vhodných lokalitách OŽP 2 000 ?

Regenerace sídliště Pokratice Regenerace prostoru sídliště, víceetapová akce OUR



Instalace závlah ul.Na Valech Instalace závlah v ul. Na Valech OŽP 2 200 ?

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

Odstraňování starých ekologických zátěží Odstraňování nepovolených skládek OŽP 1 500 ?

Odvedení splaškových vod z koupaliště Napojení koupaliště na  ČOV OŽP 1 000 0

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

Využití dešťové vody v budovách MěÚ 

Rekonstrukce systému rozvodu vody se zaměřením na využití dešťové vody v 

budovách MěÚ OŽP 2 000 ?

Rozšíření systému kontejnerů a podzemních 

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

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

Centrum Srdíčko I.

Komplexní zateplení objektu, VZT s rekuperací, instalace termických a 

fotovoltaických kolektorů ÚSPUR 4 820 ?

Centrum Srdíčko II.

Komplexní zateplení objektu, VZT s rekuperací, instalace termických a 

fotovoltaických kolektorů ÚSPUR 7 100 ?

Divadlo K.H.Máchy Částečné zateplení, instalace fotovoltaických kolektorů ÚSPUR 2 370 ?

Dům dětí a mládeže Komplexní zateplení objektu, VZT s rekuperací, ÚSPUR 3 500 0

Projektová 

dokumentace/v 

realizaci

Dům kultury

Renovace KPS, Renovace chladícího systému, Renovace VZT jednotek, Částečné 

zateplení objektu ÚSPUR 18 070 ?

FOD Klokánek

Částečné zateplení objektu,instalace VZT s rekuperací tepla, instalace 

termických kolektorů ÚSPUR 1 780 ?

Kalich Arena Instalace fotovoltaických kolektorů ÚSPUR 1 200 ?

Kasárna Dukelských hrdinů  Geotermální projekt - realizace VV centra a geotermálních vrtů pro vytápění CZT ÚSPUR 100 000 ?

Kino Máj

Částečné zateplení objektu,instalace VZT s rekuperací tepla, instalace 

fotovoltaických kolektorů ÚSPUR 5 330 ?

Knihovna K.H.Máchy Částečné zateplení objektu,instalace fotovoltaických kolektorů ÚSPUR 1 351 ?

Městský úřad III. - Mírové nám. 17 Regulace vytápění, částečné zateplení objektu, Instalace VZT s rekuperací tepla ÚSPUR 4 220 ?

Městský úřad V. - Topolčianská Instalace VZT s rekuperací tepla ÚSPUR 770 ?

MŠ Lipová - Mládežnická 17/1751

Komplexní zateplení objektu, VZT s rekuperací, instalace fotovoltaických 

kolektorů ÚSPUR 6 190 ?

MŠ Mašinka - Nerudova 4/Vančurova Částečné zateplení objektu, VZT s rekuperací ÚSPUR 1 970 ?

MŠ Paletka - Eliášova 1

Komplexní zateplení objektu, VZT s rekuperací, instalace fotovoltaických 

kolektorů ÚSPUR 3 490 ?

MŠ Sedmikráska - Ladova 1/428

Komplexní zateplení objektu, VZT s rekuperací, instalace fotovoltaických 

kolektorů ÚSPUR 6 800 ?

MŠ Sluníčko - Alšova 33/86

Komplexní zateplení objektu, VZT s rekuperací, instalace fotovoltaických 

kolektorů ÚSPUR 2 990 ?

MŠ Větrník - Ladova 3/431

Částečné zateplení objektu, VZT s rekuperací, instalace fotovoltaických 

kolektorů ÚSPUR 2 960 ?

Plavecký bazén Renovace výměníkové stanice, Renovace VZT jednotek ÚSPUR 7 010 ?

Technické služby města Litoměřice

Stavební úpravy vybraných budov v areálu kasáren Pod Radobýlem, pro účely 

využívání  TSM OUR 25 000 ?

Projektová 

dokumentace v 

přípravě 

Veřejné osvětlení Komplexní renovace ÚSPUR 95 000 ?

Zubní středisko ČSA

Celková revitalizace objektu zdravotního střediska - Zubní středisko České 

armády, Litoměřice OSNMM 6 000 0

ZŠ Ladova Instalace VZT s rekuperací tepla ÚSPUR 4 100 ?



 
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: 29.6.2017 
předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč  
 
Návrh :     Schválení zprávy o naplnění Akčního plánu 2016 ke Strategickému plánu města 
Litoměřice. 
 
 
Odůvodn ění:   
 
Dne 3.5.2017 proběhlo zasedání Strategického týmu rozvoje města, který vyhodnotil a schválil 
informaci o naplnění Akčního plánu za rok 2016. 
 
Příloha:   Zpráva o naplnění Akčního plánu 2016 
 
 
Dopad do rozpo čtu m ěsta:  

 
Nemá dopad do rozpočtu města  
 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schválení zprávy o naplnění Akčního plánu 2016 ke Strategickému plánu města Litoměřice. 
(viz příloha orig.zápisu). 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:                                                 Přijaté usnesení ZM č.:                                              
 
 



Vyhodnocení  Akc ní ho plá nu ke Strátegicke mu plá nu rozvoje 
me stá Litome r ice rozpoc tovy  rok 2016 

 

Akční plán na rok 2016 navazuje na předchozí z let 2014 a 2015, v letošním roce bylo jeho zpracování a vyhodnocení již plně v kompetenci vedoucích 

pracovníků MěÚ a vedení města Litoměřice. 

Akční plán 2016 je jedním z klíčových strategických dokumentů, který navazuje a konkretizuje schválený Strategický plán rozvoje města - SPRM. Jedná se o 
dokument, který popisuje způsob naplňování SPRM v jednotlivých letech s ohledem na dostupné finanční prostředky. Právě vazba na rozpočet města, tedy 
schválené a připravené financování, jej činí odlišným od ostatních strategických dokumentů, jejichž hlavním cílem je stanovit vize, cíle a priority, ale bez 
konkrétních termínů a výše potřebných finančních zdrojů.  

Akční plán 2016 zahrnuje konkrétní seznam investic a projektů, které budou v daném roce realizovány a provazuje je s jednotlivými oblastmi a cíli SPRM. 
Tento způsob pomáhá přesně určit, kolik financí jde do té které rozvojové oblasti a jak se daří naplňovat priority strategického plánu. Přináší však řadu 
dalších informací a statistik, které pomáhají kvalitnímu řízení celého procesu strategického plánování a jeho transparentnosti.  
 
Akční plán 2016 je stručný a přehledný nástroj, určený zejména pro rychlou orientaci všech, kteří se podílejí na řízení města a dělají důležitá rozhodnutí o 
jeho budoucnosti, ale i těch, kteří mají zájem sledovat, jak se daří naplňovat vizi a cíle, které byly vtěleny do současného strategického plánu. Jeho ambicí je 
taktéž přispět k větší transparentnosti rozhodovacích procesů a přehlednosti rozdělování finančních prostředků prostřednictvím městského rozpočtu.   
 

Akční plán především     

 zajišťuje, že rozvojové aktivity respektují finanční možnosti města 

 přispívá ke zvýšení důvěryhodnosti  - ukazuje, jaké jsou záměry a jak, kdy a za kolik budou realizovány 

 přispívá k efektivnosti řízení a snižuje plýtvání omezenými zdroji v dlouhodobém horizontu 

 přispívá k vyrovnanému rozvíjení všech klíčových rozvojových oblastí  

 

 



Následující tabulka znázorňuje vyhodnocení jednotlivých investic a oprav, které byly na rok 2016 plánovány. 

 Z celkového počtu 11 akcí: 

 1 akce nebyla zrealizována vůbec (Žernosecká ulice, v rámci této akce probíhají projektové práce a koordinace se zapojenými účastníky) 

 3 akce byly zrealizovány částečně (projekty pokračují do roku 2017).  

 Nad rámec Akčního plánu byly zrealizovány 4 významné investiční akce.  Celkově lze vyhodnotit naplnění Akčního plánu 2016 z 64%.  

 

Tabulka – Vyhodnocení AP 2016 

Strat. 
cíl 

Název akce/projektu Popis projektového záměru Odpovědnost 
Zrealizováno 

2016 

Původní 
rozpočet 
(tis.Kč) 

Celkové 
reálné 

náklady       
(tis. Kč)  

Získaná 
částka 
dotace   
(tis. Kč) 

Podíl 
rozpočtu 

města   
(tis. Kč) 

Byly 
naplněny 
hlavní cíle 
ANO/NE 

Výsledek/ výstup projektu 

Zdůvodnění, 
pokud nebyly 

naplněny 
hlavní cíle  

Nové investice a projekty 

B.I 

Akátová ul. Výstavba 
komunikace, 
odvodnění 

výstavba komunikace a 
odvodnění OUR ANO 4 500 4 561  0 4 561  ANO nová komunikace a odvodnění   

B.I 

Jasanová ul. 
zasíťování vlastních 
pozemků k prodeji 

výstavba komunikace, 
inženýrské sítě OUR 2016-2017 9 000 9 000  0 9 000  ČÁSTEČNĚ pokračuje do roku 2017   

B.III 

Ochranná 
protipovodňová 
opatření  

mobilní protipovodňové 
stěny pod viadukty + 
úprava kanalizaci - osazení 
zpětných klapek OUR ČÁSTEČNĚ 500 500  0 500  ČÁSTEČNĚ zpracovaná projektová dokumentace  

projekt 
pokračuje 

B.III Želetice kanalizace projekt s ŘSD v realizaci  OUR ANO 5 365 5 365  0 5 365  ANO projekt s ŘSD    

C.II Koupaliště  
oddělení filtrace v malém 
bazénu OŽP ANO 2 100 2 199  0 2 199  ANO 

bylo naistalováno oddělení filtrace v 
malém bazénu    



D.I ProgressHeat  

úspory a efektivní využívání 
energie  
v systému CZT  USPUR 2015-2017 2 306 2 306  0 565  ČÁSTEČNĚ 

pokračuje (z 90%ukončen, probíhají 
hodnocení) konec 10/2017 

E.IV Projekt READY21 

energetický management, 
strat. řízení, Zdravé město a 
MA21 USPUR 2015-2016 2 614 2 614 1 322 177  ANO projekt byl ukončen duben 2016   

  CELKEM       26 385 26 545 1 322 22 367       

Významné opravy a rekonstrukce 

B.I Kapucínská ulice  oprava komunikace OUR ANO 700 700  0 700  ANO byla opravena komunikace    

B.I 
Podpora regenerace 
panelových sídlišť  

regenerace panelového 
sídliště Pokratice II.etapa OUR ANO 6 000 6 493  4 000 2 263  ANO 

zregenerováno území o ploše 4.936 
m2   

B.III 
Žernosecká ulice 
(kanalizace) oprava dešťové kanalizace OŽP NE 2 000 2 000  0 2 000  NE probíhají jednání a projektové práce 

z organizačních 
důvodů nebyla 
akce 
realizována 

C.III 

Dům kultury 
rekonstrukce 
chlazení  nutná rekonstrukce  OŠKSaPP ANO 2 340 2 340  0 2 340  ANO bylo zrekonstruováno chlazení   

  CELKEM     
  

11 040 11 533 4 000 7 303 
  

    

Akce realizované nad rámec schváleného Akčního plánu 2016 

  

Oprava fasády na 
Mírovém náměstí 
15/7 

opravena fasáda budovi 
Radnice  OS 

  
  447  340 447  ANO     

  

Oprava objektu 
Mírovém náměstí 
18/10 

rekonstrukce výstavních 
prostor OSMM 

  
  2 755  0 2 755  ANO     

  

Oprava bytů/ 
bytových domy 
neurčené k prodeji     

  
              



  Mírové náměstí 156 
opravené bytové jednotky 

č.5 a 6 OSMM 
  

  1 740  0 1 740  ANO     

  Dlouhá 195 rekonstrukce bytu č. 4  OSMM 
  

  1 209  0 1 209  ANO     

  CELKEM         6 151 340 6 151       
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    Návrhy k projednání   ZM dne 29.06.2017 

Předkládá: OSNMM 

majetkové záležitosti: 
 
 
Záměry: 
 
10.  Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – krycí deska, rám kopaného 
hrobu, sektor I.Jshr., evidenční číslo 293 na městském hřbitově v Litoměřicích  
Žadatel: pan G.J., Litoměřice 
 
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, hrobové 
zařízení – krycí deska, rám hrobu (dle zákona o pohřebnictví - hrobové zařízení). 
Dle nové metodiky ekonomického odboru je příjem za hrobové zařízení nutné zaúčtovat s aktuálním 
PH (21%). 
Projednáno v MK dne 5.06.2017: Hlasováním  pro:6  proti: 0  zdržel se: 0 
MK doporučuje prodej 
 
Návrh na usnesení: 
  
ZM schvaluje záměr prodeje opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – krycí deska a 
rám kopaného hrobu, sektor I.Jshr., evidenční číslo 293 na městském hřbitově v Litoměřicích.  
 
 
 
11.  Prodej opuštěné a neudržované hřbitovní stavby – klasická hrobka, sektor IV., evidenční 
číslo 87 na městském hřbitově v Litoměřicích  
Žadatel: paní Z.Ř., Litoměřice 
 
Odůvodnění: ZM dne 6.3.2008 schválilo zásady pro prodej opuštěných a neudržovaných náhrobků  
a pomníků (hrobová zařízení - movité věci) a hrobek (hřbitovní stavby - nemovité věci), které se 
z důvodu opuštění jejich vlastníky staly vlastnictvím města. 
Stanovisko OSNMM: Projednáno se správcem městského hřbitova – jedná se o nemovitou věc – 
hrobku, která se neeviduje v katastru nemovitostí (dle zákona o pohřebnictví – hřbitovní stavba). 
Dle nové metodiky ekonomického odboru je příjem za hřbitovní stavby nutné zaúčtovat s aktuálním 
DPH (21%). Žádost byla podána dne 14.06.2017, MK se konala 5.06.2017. 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje záměr prodeje opuštěné a neudržované hřbitovní stavby – klasická hrobka, 
sektor IV., evidenční číslo 87 na městském hřbitově v Litoměřicích. 
 
 
 
12.  Směna pozemku parc.č. 1345/312 o výměře 75 m2 za parc.č. 1345/313 o výměře 10 m2 v k.ú. 
Pokratice ve vl. města (nezapsaný odděl. geometr. plán) bez finančního vyrovnání 
Žadatel: Ing. M.M. a paní J.M., Litoměřice 
 
Odůvodnění: V rámci dořešení dopravní obslužnosti v této lokalitě (Meruňková ul.) a s ohledem na 
řešení vlastnických vztahů na Miřejovické stráni byla předjednána možnost směny pozemků bez 
finančního vyrovnání. 
Parc.č. 1345/312 o výměře 75 m2 (orná půda)  vl. žadatel 
Parc.č. 1345/313 o výměře 10 m2 (ost.plocha)  vl. město 
   
Projednáno v MK dne 5.06.2017: Hlasováním  pro: 6  proti: 0  zdržel se: 0 
MK doporučuje směnu 
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Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje záměr směny pozemku parc.č. 1345/312 o výměře 75 m2 ve vlastnictví Ing. M. M. a 
paní J.M. za parc.č. 1345/313 o výměře 10 m2 ve vlastnictví města Litoměřice, vše v k.ú. 
Pokratice (nezapsaný odděl.geometr.plán), a to bez finančního vyrovnání. 

 
 
 
 
13.  Bezúplatný převod pozemku parc.č. 4008/58 o výměře 560 m2 včetně stavby bez č.p. a části 
pozemku parc.č. 4008/1 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán) 
Žadatel: ČR – Ministerstvo obrany, IČO: 60162694, Tychonova 221/1, Praha 6 
 
Odůvodnění:  Město Litoměřice je na základě souhlasného prohlášení ze dne 14.04.2014 vlastníkem 
stavby č.p. 76 ul. 5.května (jde o bývalou vojenskou posádku). Na základě dohody mezi městem 
Litoměřice a Ministerstvem obrany ČR, byla vypracována smlouva o výpůjčce pro umístění  
a provozování administrativního pracoviště včetně logisticko-technického zařízení (sklady, garáže). 
Ministerstvo požádalo o převod jiné stavby bývalého štábu SO č.05 a části přilehlého pozemku 
s podmínkou, že nejpozději do pěti let, kdy se MO stane vlastníkem stavby v bývalých kasárnách 
Jiřího z Poděbrad  opustí prostory v č.p. 76, Litoměřice, které aktuálně užívá. Tato dohoda byla 
předjednána s místostarostou Mgr. Karlem Krejzou.  Na tomto jednání by i vznesen požadavek o 
převod části přilehlého pozemku minimálně v šíři 1,5 m z důvodu zajištění nezbytného přístupu 
k budově i z důvodu údržby. Před budovou požadují část komunikace dle nákresu č.1 
Stanovisko OÚRM: Na místě byla prověřena otázka rozsahu pozemku, který MO chce do vlastnictví 
spolu s objektem na pozemku parc. č. 4008/58 v k.ú. Litoměřice. Odbor nesouhlasí s rozsahem, který 
zahrnuje i komunikaci severně od objektu na uvedeném pozemku stejně tak jako s rozsahem, který se 
zahrnutím zmíněné komunikace nepočítá. Jako podklad zde slouží zpracovaná územní studie na areál 
kasáren od arch. Hyska. S ohledem na to, že záležitosti vycházející z koncepce stanovené ve 
zmíněné studii zatím nejsou propsány do území kasáren, zastává zdejší odbor názor, že do vlastnictví 
MO by v současné době měly být převedeny pouze nejnutnější pozemky a ostatní případně řešeny 
pronájmem (za podmínek stanovených mimo jiné zdejším odborem), viz orientační přiložený zákres 
č.2. 
 
Projednáno v MK dne 5.06.2017: Hlasováním  pro:5  proti: 1  zdržel se: 0 
MK doporučuje převod dle nákresu č.3 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemků parc.č. 4008/58 o výměře 560 m2 včetně 
stavby bez č.p. a části pozemku parc.č. 4008/1 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný 
odděl.geometr.plán) dle nákresu č. ……. 
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Situace č. 1  Źádost MO 

 
 
Situace č. 2  Stanovisko OÚRM 

 
Situace č. 3  Schváleno v MK 
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Prodeje: 
 
14. Směna pozemku parc.č. 1345/316 o výměře 2 m2 za parc.č. 1344/16 o výměře 4 m2 (vl.města)   
v k.ú. Pokratice (nezapsaný odděl. geometr. plán) 
Žadatel: OSNMM 
 
Odůvodnění: Dořešení majetkoprávního vztahu k pozemkům pod komunikací v ul. Meruňková. 
Při zaměření stavby komunikace dle odděl. geometr. plánu č. 1388-12/2017 (objednavatel OÚRM) 
byla předjednaná směna pozemku s panem S. 
Stanovisko ÚRM: Souhlasí se směnou pozemku. 
Stanovisko OSNMM: Pozemek ve vl. Z. S. je zatížen věcným břemenem - vedení kanalizace pro pana 
L.L. a paní L.J. a předkupním právem podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. Směnou smlouvou se zruší 
VCB i předkupní právo 
Projednán v MK dne 10.04.2017:  Hlasováním:    pro: 7 proti:  0  zdržel se: 0 
MK doporučuje směnu pozemků 
Záměr převodu byl projednán a schválen v ZM 27.04.2017 pod bodem usnesení  54/3/2017 
Zveřejněno na úřední desce: od 23.05.2017 do 9.06.2017 není připomínek ani námitek. 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje směnu pozemků parc.č. 1345/316 o výměře 2 m2 ve vlastnictví pana Z.S.,  
Litoměřice za pozemek parc.č. 1344/16 o výměře 4 m2 (ve vlastnictví města Litoměřice), vše 
v k.ú. Pokratice (nezapsaný GP č. 1388-12/2017), správní poplatek za vklad do katastru 
nemovitostí uhradí město Litoměřice. 
 
ZM zároveň schvaluje zrušení předkupního práva zapsaného podle § 101 zákona č. 183/2006 
Sb. ve prospěch Města Litoměřice, u nově vzniklé parcely č. 1345/316 v k.ú. Pokratice a zrušení 
věcného břemene – vedení kanalizace ve prospěch paní L.J., Litoměřice. 
 
 . 
 
  

 
 
 
15. Prodej pozemku o velikosti podílu ½ pozemku parc.č. 1233/22 o výměře 1627 m2 (orná 
půda) v k.ú. Sivice 
Žadazel: OSNMM 
Odůvodnění: Podíl ½ pozemku město nabylo do vlastnictví jako náhradu za vypravení pohřbu po panu 
M.M. na základě usnesení Okresního soudu v Mělníku  s právními účinky ke dni 29.06.2016. Náklady 
na pohřeb činily 4.988,- Kč. 
Město Litoměřice na základě usnesení soudu o dědictví se stalo také  vlastníkem ¼ pozemku v k.ú. 
Pozočice. ZM dne 2.02.2017 schválilo prodej podílu za cenu bonity celkem za 5 278 Kč . 
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Stanovisko OSNMM: Dopisem - informací o zapsání vl. práva Města Litoměřice byl osloven 
spoluvlastník s nabídkou na odkoupení. Paní A.M. má zájem odkoupit podíl, také za cenu dle bonity tj. 
1 578 Kč. 
Projednán v MK dne 10.04.2017:  Hlasováním:     pro: 6 proti: 1  zdržel se: 0 
MK doporučuje prodej 
Záměr převodu byl projednán a schválen v ZM 27.04.2017 pod bodem usnesení  56/3/2017 
Zveřejněno na úřední desce: od 23.05.2017 do 9.06.2017 není připomínek ani námitek. 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje prodej spoluvlastnického podílu o velikosti ½ na pozemku parc.č. 1233/22 o 
výměře 1627 m2 (orná půda) v k.ú. Sivice (Brno venkov) za cenu smluvní ve výši 1 578 Kč paní 
A.M., Židenice, Brno (cena určená dle BPEJ) a uhrazení správního poplatku za vklad práva do 
katastru nemovitostí.  

 
 
 
16. Prodej pozemku parc.č. 663/1 o výměře 329 m2 (lesní pozemek) v k.ú. Čeřeniště 
Žadatel: Paní L.H.,  Liberec 
 
Odůvodnění: Opakovaná žádost, žadatelka vlastní sousední nemovitost – rekreační chatu st.parc. 41 
a zahradu parc.č. 43 od roku 2002 s tím, že sousední žádaný pozemek byl již oplocený a slouží jako 
přístup k chatě. V roce 2015 požádala o odkoupení, na základě stanoviska lesního hospodáře  byl 
tento pozemek zahrnutý do lesního hospodářského plánu (LHP) na dobu 10 let, v té době byl 
odsouhlasen pouze pacht, který byl projednán v RM 5.11.2015 pod č.j. 777/30/2015 s 3 měsíční 
výpovědní lhůtou. Při tvoření nového LHP  od 1.01.2017 byl pozemek vyňat.  
Stanovisko OSNMM: Pozemek je v ochranném pásmu vodního zdroje 2. stupně 
Stanovisko vedoucího lesního hospodářství: Souhlasí s prodejem pozemku.  
Projednán v MK dne 10.04.2017:  Hlasováním: pro: 7 proti: 0  zdržel se: 0 
MK doporučuje prodej 
Záměr převodu byl projednán a schválen v ZM 27.04.2017 pod bodem usnesení  57/3/2017 
Zveřejněno na úřední desce: od 23.05.2017 do 9.06.2017 není připomínek ani námitek. 
Cena podle znaleckého posudku č. 13/633/17 činí pozemek  95 950 Kč  -  291,64 Kč/m2 
           porosty  11 523 Kč 
                       celkem           107 473 Kč 
Žadatelka požádala o snížení kupní ceny:  



 

6 
 

Odůvodnění:  Jedná se o velmi svažitý pozemek, podloží je kamenité se slabou vrstvou zeminy, 
nerozporují znalecký posudek, ale cenu očekávali nižší i z důvodu toho, že v této lokalitě jsou 
nabízeny pozemky k odprodeji za 190 Kč/m2 .O pozemek se starají víc jak 15 let v dobré víře i 
z důvodu toho, že byl již oplocený bývalým vlastníkem.   Na pozemek je přístup pouze přes pozemek 
ve vl. žadatele. Jako adekvátní hodnotu pozemku, který pro jiné účely nemá využití nabízí 75% z ceny 
znaleckého posudku tj. 80 603 Kč.  
        
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje  prodej pozemku parc.č. 663/1 o výměře 329 m2 (lesní pozemek) v k.ú. Čeřeniště 
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 107.473 Kč paní L.H., Liberec a za uhrazení nákladů za 
vypracování znaleckého posudku ve výši 4.477,-Kč a správního poplatku za vklad práva do 
katastru nemovitostí.  
 
nebo 
 
ZM schvaluje  prodej pozemku parc.č. 663/1 o výměře 329 m2 (lesní pozemek) v k.ú. Čeřeniště 
za cenu smluvní ve výši 80.603 Kč  paní L.H., Liberec a za uhrazení nákladů za vypracování 
znaleckého posudku ve výši 4.477,-Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru 
nemovitostí. Cena je stanovena s přihlédnutím k tomu, že se jedná o velmi svažitý pozemek 
s kamenitým podložím, na který je přístup pouze přes pozemek kupující.  
 

 
 
 
17. Prodej pozemku dle nezapsaného odděl. geometr. plánu parc.č. 3295/8 o výměře 7 m2 (ost. 
plocha) v k.ú. Litoměřice 
Žadatel: SŽDC st. organ., IČO: 70994234, Dlážděná 1003/7, Praha 
 
Odůvodnění: V rámci stavby „Rekonstrukce ŽST Litoměřice h.n“ byl zhotoven odděl. geometr. plán. 
Jde o dořešení majetkoprávního vztahu k pozemku, na kterém je umístěná závora na železničním 
přechodu ul. Pokratická. 
Stanovisko OÚRM: S prodejem souhlasí po dokončení stavby v tomto úseku.  
Stanovisko projektanta (SUDOP Praha) v rámci stavby „II/247 Přivaděč průmyslové zóny Prosmyky 
II.část – 2 etapa: tento pozemek bude dotčen dočasným záborem – výstavba obrubníku a chodníku 
s označením přechodu pro chodce.  
Stanovisko OSNMM: Z důvodu připravované stavby přivaděče je na pozemku parc.č. 3295/2 
předkupní právo pro Ústecký kraj dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. 
Projednán v MK dne 10.04.2017:  Hlasováním: pro: 7 proti: 0  zdržel se: 0 
MK doporučuje prodej formou smlouvy o budoucí KS. 
Záměr převodu byl projednán a schválen v ZM 27.04.2017 pod bodem usnesení  58/3/2017 
Zveřejněno na úřední desce: od 23.05.2017 do 9.06.2017 není připomínek ani námitek. 
Cena podle znaleckého posudku č. 18/638/17 činí pozemek 2.200,- Kč 
   
Návrh na usnesení: 
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ZM schvaluje prodej pozemku dle nezapsaného GP č. 4423-19/2016 - parc.č. 3295/8  
o výměře 7 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice, SŽDC st. organ., IČO: 70994234, Dlážděná 
1003/7, Praha, formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě, za cenu dle znaleckého posudku 
2.200,-Kč a za uhrazení nákladů za vypracování znaleckého posudku ve výši 2.420,-Kč  
a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. Kupní smlouva bude uzavřena  
po dokončení příslušného úseku stavby „II/247 Přivaděč průmyslové zóny Prosmyky II.část – 2 
etapa “. 

 
 
 
18. Prodej pozemku parc.č. 1458/6 o výměře 6 m2 a parc.č. 1458/8 o výměře 3 m2  (zast. plocha) 
v k.ú. Litoměřice   
Žadatel: Pan Z.Š. a Mgr. P.Š., Litoměřice 
 
Odůvodnění: Žadatelé jsou vlastníci tří garáží, žádaný pozemek je pravděpodobně zastavěný dělící 
zdí a garážemi, pouze viditelný před vjezdy ke garážím. Oddělovacím geometrickým plánem se 
přesně určí hranice. 
Stanovisko OSNMM: Na zdi u pozemku parc.č. 1458/5 jsou umístěny rozvodné skříně.  
Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je ÚP Litoměřice ve znění 
právního stavu po změně č. 2, k prodeji není námitek ani připomínek. 
Projednán v MK dne 10.04.2017:  Hlasováním: pro: 7 proti: 0  zdržel se: 0 
MK doporučuje prodej 
Záměr převodu byl projednán a schválen v ZM 27.04.2017 pod bodem usnesení  61/3/2017 
Zveřejněno na úřední desce: od 23.05.2017 do 9.06.2017 není připomínek ani námitek. 
Byl vypracován GP č. 4513-70/2017 
Cena podle znaleckého posudku č. 19/639/17 činí  9.980 Kč 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 1458/6 o výměře 6 m2 a parc.č. 1458/8 o výměře 3 m2  
(zast. plocha) v k.ú. Litoměřice, manželům panu Z.Š. a Mgr. P.Š. oba bytem Litoměřice, za cenu 
dle znaleckého posudku 9.980,-Kč a za uhrazení nákladů za vypracování znaleckého posudku 
ve výši 2.420,-Kč a oddělovacího geometrického plánu ve výši 2.420,-Kč včetně správního 
poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. 
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19. Prodej pozemku parc.č. 1458/7 o výměře 5 m2 a parc.č. 1458/9 o výměře 3 m2  (zast. plocha) 
v k.ú. Litoměřice   
Žadatel: Pan Z. K., Litoměřice 
 
Odůvodnění: Žadatelé jsou vlastníci tří garáží, žádaný pozemek je pravděpodobně zastavěný dělící 
zdí a garážemi, pouze viditelný před vjezdy ke garážím. Oddělovacím geometrickým plánem se 
přesně určí hranice. 
Stanovisko OSNMM: Na zdi u pozemku parc.č. 1458/5 jsou umístěny rozvodné skříně.  
Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je ÚP Litoměřice ve znění 
právního stavu po změně č. 2, k prodeji není námitek ani připomínek. 
Projednán v MK dne 10.04.2017:  Hlasováním: pro: 7 proti: 0  zdržel se: 0 
MK doporučuje prodej 
Záměr převodu byl projednán a schválen v ZM 27.04.2017 pod bodem usnesení  61/3/2017 
Zveřejněno na úřední desce: od 23.05.2017 do 9.06.2017 není připomínek ani námitek. 
Byl vypracován GP č. 4513-70/2017 
Cena podle znaleckého posudku č. 20/640/17 činí pozemek 8.880 Kč 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 1458/7 o výměře 5 m2 a parc.č. 1458/9 o výměře 3 m2  
(zast. plocha) v k.ú. Litoměřice, panu Z.K., Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku 8.880,-
Kč a za uhrazení nákladů za vypracování znaleckého posudku ve výši 2.420,-Kč a oddělovacího 
geometrického plánu ve výši 2.420,-Kč včetně správního poplatku za vklad práva do katastru 
nemovitostí. 
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20. Prodej pozemku parc.č. 1458/1 o výměře 16 m2 (zast. plocha) v k.ú.Litoměřice   
Žadatel: Ing. J.J., Litoměřice 
 
Odůvodnění: Žadatelé jsou vlastníci tří garáží, žádaný pozemek je pravděpodobně zastavěný dělící 
zdí a garážemi, pouze viditelný před vjezdy ke garážím. Oddělovacím geometrickým plánem se 
přesně určí hranice. 
Stanovisko OSNMM: Na zdi u pozemku parc.č. 1458/5 jsou umístěny rozvodné skříně.  
Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je ÚP Litoměřice ve znění 
právního stavu po změně č. 2, k prodeji není námitek ani připomínek. 
Projednán v MK dne 10.04.2017:  Hlasováním: pro: 7 proti: 0  zdržel se: 0 
MK doporučuje prodej 
Záměr převodu byl projednán a schválen v ZM 27.04.2017 pod bodem usnesení  61/3/2017 
Zveřejněno na úřední desce: od 23.05.2017 do 9.06.2017 není připomínek ani námitek. 
Byl vypracován GP č. 4513-70/2017 
Cena podle znaleckého posudku č. 21/641/17 činí pozemek 17.750,- Kč 
  
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 1458/1 o výměře 16 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice,  
Ing. J.J., Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku 17.750,-Kč a za uhrazení nákladů za 
vypracování znaleckého posudku ve výši 2.420,-Kč a oddělovacího geometrického plánu ve 
výši 2.420,-Kč včetně správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. 
 

 
 
 
 
 
21. Prodej pozemku parc.č. 826/3 o výměře 16 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice  
Ždatel: Ing. O.Š., Praha 9 
 
Odůvodnění: ZM dne 8.12.2016 usnesením č. 184/9/2016 schválilo žadateli prodej sousedního 
pozemku určeného pro výstavbu polyfunkčního domu dle regulativu, formou smlouvy o budoucí KS a 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu. Na základě projektové dokumentace je stavba na hranici 
pozemku s tím, že zakotvení (ŽB patka – výkres základy stavby) a okapový chodník bude z části cca 9 
m2 (po délce 17 m) přesahovat i na sousední pozemek v šíři cca 1 m. 
Stanovisko OŽPM: Není námitek, pás podél domu bude řešen v souladu s návrhem nové úpravy 
prostoru křižovatky Na Valech – Dlouhá.  
Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je ÚP Litoměřice a po 
posouzení účelu záměru prodeje není námitek za předpokladu, že pozemek bude využit pro potřeby 
realizace stavby na sousedním pozemku.   
Projednán v MK dne 10.04.2017:  Hlasováním:  pro: 7 proti: 0  zdržel se: 0 
MK doporučuje prodej včetně uzavření dodatku ke smlouvě o právu provést stavbu.  
Záměr převodu byl projednán a schválen v ZM 27.04.2017 pod bodem usnesení  62/3/2017 
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Zveřejněno na úřední desce: od 23.05.2017 do 9.06.2017 není připomínek ani námitek. 
Cena pozemku byla určená dle znaleckého posudku č. 14/557/16 při zjištění ceny sousedního 
pozemku parc.č. 823/1 v k.ú. Litoměřice    1 485 Kč/m2 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 826/3 o výměře 16 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice (GP 
č. 4516-132/2017) Ing. O.Š., Praha 9, za cenu smluvní 23.760,-Kč + 21 % DPH tj. 28.750,-Kč a 
uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. 

 
 
 
22. Prodej pozemku parc.č. 1313/117 (ostat.plocha) o výměře 8 m2 v k.ú. Litoměřice    
Žadatel: spoluvlastníci sousední nemovitosti „Lékárny U Katovny“  
SJM pan J.M. MUDr. a J.H.MUDr., Litoměřice 
pan L.J. MUDr., Litoměřice 
paní N.E. MUDr., Litoměřice 
paní Z.J. MUDr., Litoměřice 
pan Z.Z. MUDr.,  Litoměřice 
pan H.P., Litoměřice 
 
Odůvodnění: Z důvodu rekonstrukce objektu zdravotního střediska (plánované ordinace) je třeba zřídit 
pro imobilní pacienty nájezdovou rampu. 
Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je ÚP Litoměřice ve znění 
právního stavu po změně č. 2 není námitek ani připomínek. 
Projednán v MK dne 10.04.2017:  Hlasováním:  pro: 7 proti: 0  zdržel se: 0 
MK doporučuje prodej. 
Záměr převodu byl projednán a schválen v ZM 27.04.2017 pod bodem usnesení  65/3/2017 
Zveřejněno na úřední desce: od 23.05.2017 do 9.06.2017 není připomínek ani námitek. 
Byl vypracován GP č. 4514-75/2017 
Cena podle znaleckého posudku č. 22/642/17 činí pozemek 6 790 Kč 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 1313/117 (ostat. plocha) o výměře 8 m2 v k.ú. Litoměřice 
(GP č. 4514-75/2017) do podílového spoluvlastnictví manželům  MUDr. M.Jiránkovi a MUDr. H.J. 
oba bytem Litoměřice, MUDr. J.L., Litoměřice, MUDr. E.N., Litoměřice, MUDr. J.Z., Litoměřice, 
MUDr. Z.Z., Litoměřice a P.H., Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku 6.790,-Kč + 21 % 
DPH tj. 8.216,-Kč a za uhrazení nákladů za vypracování znaleckého posudku ve výši 3.025,-Kč  
a oddělovacího geometrického plánu ve výši 4.235,-Kč včetně správního poplatku za vklad 
práva do katastru nemovitostí. 
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23. Prodej pozemku parc.č. 1265/148 o výměře 13 m2 v k.ú. Pokratice (nezapsaný odděl. 
geometr. plán) 
Žadatel: Pan MUDr. D.Z. a MUDr. K.Z., Litoměřice 
 
Odůvodnění: Jde o majetkoprávní dořešení sousedních pozemků, zjištěných na základě GP při 
zaměření nově vystavené komunikace Kardinála Trochty. 
Stanovisko OÚRM: Z územního hlediska souhlasí s dořešením pozemků v této lokalitě. 
Projednán v MK dne 10.04.2017:  Hlasováním:  pro: 7 proti: 0  zdržel se: 0 
MK doporučuje prodej. 
Záměr převodu byl projednán a schválen v ZM 27.04.2017 pod bodem usnesení  66/3/2017 
Zveřejněno na úřední desce: od 23.05.2017 do 9.06.2017 není připomínek ani námitek. 
Cena podle znaleckého posudku č. 17/637/17 činí pozemek 15.880 Kč 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 1265/148 o výměře 13 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice  
(nezapsaný GP č. 998-185/2006), manželům MUDr. D.Z. a MUDr. K.Z. oba bytem  Litoměřice, za 
cenu dle znaleckého posudku 15.880,-Kč a za uhrazení nákladů za vypracování znaleckého 
posudku ve výši 3.025,-Kč a správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. 
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24. Nákup části nemovité věci - stavby bez č.p. stojící na pozemku parc.č. 2719/41 o výměře 61 
m2 v k.ú. Litoměřice (vl. město) 
Žadatel: České dráhy, a.s. IČO: 70994226, Nábřeží L.Svobody 1222, Praha 
 
Odůvodnění: Stavba ve vl. žadatele stojí na pozemku ve vl. města a na pozemku parc.č. 2719/40 o 
výměře 176 m2 ve vl. ÚZSVM.  V souladu s § 3056 Zákona č. 89/2012 Sb., má vl. pozemků předkupní 
právo na koupi podílu objektu bez č.p.  Navrhovaná kupní cena dle znaleckého posudku na nemovitou 
věc činí 800.000,- Kč. Podíl pro město stanovený dle velikosti pozemku je 277.273,- Kč.  
Stanovisko  OÚRM: V tomto případě se jeví vhodnější prodat pozemek novému investorovi včetně 
řešení záměru přestavby objektu. 
Projednáno v MK dne 5.06.2017: Hlasováním  pro: 0  proti:  6  zdržel se: 0 
MK nedoporučuje nákup, naopak doporučuje prodej pozemku novému vlastníkovi stavby. 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM neschvaluje využití předkupního práva na nákup části nemovité věci - stavby bez č.p., tedy  
podílu odpovídajícímu velikosti pozemku parc.č. 2719/41 o výměře 61 m2 v k.ú. Litoměřice 
(vlastník město), od Českých drah, a.s. IČO: 70994226, Nábřeží L.Svobody 1222, Praha, za cenu 
dle znaleckého posudku ve výši 277.273,-Kč. 
 

 
 
 
25. Nákup pozemku parc.č. 2472/141 o výměře 1361 m2 (orná půda) dle nezapsaného odděl. 
geometr. plánu v k.ú. Litoměřice 
Žadatel: OSNMM 
 
Odůvodnění:  Na základě Urbanistické studie Miřejovické strání a z hlediska územního plánu se jedná 
o pozemek potřebný pro veřejně prospěšnou stavbu, kterou je páteřní komunikace. Dle schválených 
pravidel pro výstavbu komunikací na Miřejovické stráni, pozemek Město Litoměřice může odkoupit za 
cenu obvyklou, zjištěnou znaleckým posudkem, schváleno na zastupitelstvu města dne 10.09.2009.  
Pozemek vlastní paní O.S. – o velikosti ½  vzhledem k celku a   ½ paní H.N.  
Vlastníkům byl zaslán dopis na dořešení majetkoprávního vztahu – paní S. nesouhlasí s prodejem a 
paní N. požaduje cenu od 1 576,- Kč do 1.896,- Kč/m2. 
Pozemek parc.č. 2472/1 o výměře 17 841 m2  by měl být dotčen místní propojovací komunikací a 
veřejně prospěšnou stavbou, celkem se jedná o 5 984 m2. 
Stanovisko OÚRM:  "Předkupní právo na pozemek parc. č.  2472/1 v k.ú. Litoměřice je dle platné 
územně plánovací dokumentace, kterou je Územní plán Litoměřice, ve znění právního stavu po 
změně č.2, vymezeno mimo jiné z důvodu záměru veřejně prospěšné stavby označené v platné 
územně plánovací dokumentaci jako D4 - místní propojovací komunikace v prostoru Miřejovická. 
Lokalita je včetně veřejně prospěšných staveb dále zpřesněna v Urbanistické studii Litoměřice - 
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Miřejovická stráň. Zdejší odbor nemá k záměru nákupu popřípadě vyvlastnění části pozemku parc. 
č. 2472/1 (část dle nezapsaného GP), potřebného k realizaci výše uvedené veřejně prospěšné stavby 
připomínek." 
Stanovisko OSNMM: S vlastníky pozemku se řeší majetkoprávní vztahy již řadu let (bylo projednáno 
v ZM dne 4.10.2012, ZM 9.4.2015). Vzhledem k tomu, že se jedná o VPS pokud do 90 dnů po 
doručení návrhu kupní smlouvy se znaleckým posudkem se nepodaří s vlastníky uzavřít kupní 
smlouvu, bude podán návrh u příslušného správního orgánu dle zákona č. 184/2006 Sb. k vyvlastnění 
z veřejného zájmu. Podle § 10 písmeno a) za vyvlastnění náleží náhrada ve výši ceny obvyklé. 
Projednáno v MK dne 5.06.2017: Hlasováním  pro:6  proti: 0  zdržel se: 0 
MK doporučuje nákup 
Cena podle znaleckého posudku č. 23/643/17  
Zjištěná cena dle cenového předpisu        428 270 Kč    314,67 Kč/m2  
Zjištěná cena dle ceny obvyklé     680 500 Kč   500      Kč/m2  
Na základě oznámení vlastníkům s dalším postupem řešení se dne 21.06.2017 dostavili 
zplnomocnění zástupci paní S. s možnou dohodou týkající se směny ½ pozemku parc.č. 2472/41 za 
stavební parcelu a proto požadují odročení projednávaného bodu č. 25. 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje nákup pozemku parc.č. 2472/141 o výměře 1361 m2 (orná půda) dle nezapsaného 
GP č.4491-47/2017 v k.ú. Litoměřice, za cenu smluvní v čase a místě obvyklou ve výši 680.500,-
Kč, od podílových spoluvlastníků, a to ½ vzhledem k celku od paní H.N., Varnsdorf a ½ od paní 
O.S., Litoměřice; veškeré náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí uhradí 
město Litoměřice. 
 

 
 
26. Nákup stavby, která se nezapisuje do katastru nemovitostí, bývalého železničního tunelu 
v k.ú. Litoměřice   
Žadatel: OSNMM 
 
Odůvodnění: Z dlouhodobých požadavků občanů zvážit možnosti omezení parkovacích míst na 
Mírovém náměstí mimořádné ZM dne 24.5.2017 pod bodem 84/4/2017 pověřilo OÚRM zadáním 
zpracování dalších úrovní projektové dokumentace pro Variantu č. 3 – Zakladačový systém.  Dále ZM 
schválilo záměr podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu – 
Výstavba a modernizace přestupních terminálů II na projekt „Objekt hromadného parkování u 
autobusového nádraží“. 
Proběhlo jednání s možnosti odkoupení bývalého železničního tunelu – podzemní stavby pod 
pozemky jiného vlastníka. V minulosti se tunel využíval jako sklad s možností napojení na veřejnou 
kanalizaci, vodovodní řad a el. energii. Z východní strany je vjezd, ze západní strany je rampa. Tunel 
je odvětrán, užitná plocha je cca 3 000 m2. (příloha nákres trasy tunelu). Přístup ke stavbě je přes 
pozemky, které jsou ve vlastnictví města ( parc.č. 2718/1, 450/2 a 2718/9 v k.ú. Litoměřice). 
 
Podmínky žádosti o dotaci:  
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Činnosti, které jsou možné zahájit před podáním žádosti: Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na 
nákup za podmínky, že účinnost smlouvy nastane nejdříve v den podání žádosti, v případě dřívější 
účinnosti smlouvy o smlouvě budoucí musí smlouva obsahovat odkládací podmínky, podle kterých 
bude KS uzavřena po podání žádosti o podporu. Neschválení žádosti o podporu a neuzavření KS 
musí být pro žadatele bez sankcí. 
 
Znalecký posudek č. 54/663/2017 ze dne 20.06.2017    12 049 010 Kč 
Znalecký posudek č. 16/636/2017 ze dne 12.06.2017    13 209 570 Kč  
 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje nákup podzemní stavby, která není předmětem evidence katastru nemovitostí - 
bývalého železničního tunelu, který se nachází zejména pod pozemky parc.č. 275/1, 277, 279/1, 
279/2, 287/2, 293/1, 303/1, 303/2, 303/3, 303/4, 309, 310/1, 311, 442/1 a 442/2, vše v k.ú. 
Litoměřice, za cenu smluvní …………..Kč od společnosti Voda – kamarád s.r.o., Internacionální 
1231/8, Suchdol, 165 00 Praha 6, IČO: 273 43 421, formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
s podmínkami stanovenými pro podání žádosti o dotaci na projekt „Objekt hromadného 
parkování u autobusového nádraží“ (podmínky dotace viz příloha orig. zápisu). 
 

 
 
 
 
27. Bezúplatný převod pozemků – přijetí daru parc. č. 1345/311, 1345/308, 1345/309 a 1344/3  o 
celkové výměře 533 m2 v k.ú. Pokratice (nezapsaný odděl.geometr.plán) 
Žadatel: Paní J.R., Litoměřice 
 
Odůvodnění:  Zastupitelstvo města dne 15.9. 2005 schválilo podmínky pro řešení vlastnických vztahů 
k pozemkům určeným na budoucí místní komunikace v lokalitě Miřejovická stráň:   
Převody těchto pozemků na Město Litoměřice realizovat pouze darem (bezúplatně). Na základě 
jednání vl. pozemků souhlasí s bezúplatným převodem pozemků dle GP č. 1379-137/2016 a 
s podmínkou zrušení předkupního práva vzniklého podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. na pozemky 
parc.č. 1345/5 , 1345/24 a 1344/3 v k.ú. Pokratice. 
Převod pozemků   
parc.č. výměra m

2
 druh pozemku 

1344/3 206 ostatní plocha 

1345/308 215 orná půda 

1345/311 105 orná půda 

1345/309 7 orná půda 

celkem 533   

 
Hlasováním  pro:6  proti: 0  zdržel se: 0 
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MK doporučuje  
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje bezúplatný převod – přijetí daru pozemků parc. č. 1345/311, 1345/308, 1345/309  
a 1344/3, vše v k.ú. Pokratice (nezapsaný odděl. geometr. plán), od paní J.R., Litoměřice. 
Náklady spojené se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město 
Litoměřice. 
 

 
 
 
 
28. Prodej pozemku parc.č. 4008/129 o výměře 48 m2  (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice 
Žadatel: Střední škola Pohoda s.r.o., IČO: 25022016, Na Vinici 2244, Litoměřice 
 
Odůvodnění: Na základě připravované stavby: Stavební úpravy pro využití půdního prostoru jako 
učebny, dle PD musí být realizováno bezpečnostní požární řešení – únikové schodiště, které je mimo 
objekt. 
Stanovisko OÚRM: K záměru prodeje části pozemku parc. č. 4008/1 za účelem výstavby schodiště 
sdělujeme, že z  hlediska souladu s platnou územně plánovací dokumentací, kterou je Územní plán 
Litoměřice, včetně změn, není připomínek. Upozorňujeme, že v tomto případě se jedná o ochranné 
pásmo městské památkové rezervace.  Z konzultace záměru s městským architektem nad podkladem 
zákresu předpokládaného umístění schodiště v katastrální mapě vyplynulo, že jako vhodnější varianta 
z hlediska pohledového se jeví umístit schodiště na protilehlou stranu budovy (případně využít k 
tomuto i nižšího přístavku) a zachovat tak pohledový ráz objektu umístěného při nástupu do areálu, 
tedy pohledově významného, jehož význam může umocnit i případné odstranění zdi při nástupu do 
areálu.  
Stanovisko projekční kanceláře: Příprava únikového schodiště je vyvolaná nárůstem žáků  
ve škole a tím nevyhovujícím požárním normám z hlediska úniku v případě požáru. Varianta výstavby 
nad kuchyní byla také projednávána. Schodiště není možné realizovat, protože nevyhovuje požárním 
normám ani hygienickým (únik v blízkosti oken, tedy v požárně nebezpečném prostoru, nedostatečné 
odstupy od sousedních požárních úseků).   
Z důvodu toho, že objekt leží v oblasti památkového zájmu OŠKSaPP již vydal závazné stanovisko, 
dále pak i HZS a KHS.   
Projednáno v MK dne 8.06.2015 hlasováním  pro:7  proti:0  zdržel se:0 
MK doporučuje prodej části pozemku i umístění stavby požárního schodiště. 
Záměr převodu byl projednán a schválen v ZM 25.06.2015 pod bodem usnesení  147/6/2015 
Zveřejněno na úřední desce: od 14.07.2015 do 30.07.2015 není připomínek ani námitek. 
Objednán odděl.geometr.plán 
Cena dle znaleckého posudku č. 14/634/17 činí       34 770 Kč 
 
Návrh na usnesení: 
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ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 4008/129 o výměře 48 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice 
(GP 4495-37/2017), Střední škole Pohoda s.r.o., Na Vinici 2244, Litoměřice, IČO: 25022016,  
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 34.770,- Kč + DPH tj. 42.072,- Kč a za uhrazení nákladů 
za vypracování znaleckého posudku ve výši 4.356,- Kč a oddělovacího geometr. plánu ve výši 
4.235,- Kč, včetně správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. 
 

 
 
29.  Bezúplatný převod nemovité věci - pozemku parc.č. 1267/25 (ostat.plocha) v k.ú. 
Litoměřice, smlouva č.j. 3005/2017 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha 
Žadatel: OSNMM 
 
Odůvodnění: V souvislosti s rozdělením pozemků projíždějícím prstencem okružní křižovatky  
Na Valech-Komenského  vznikl pozemek parc.č. 1265/25, který bude převeden do vlastnictví města. 
Stanovisko OÚRM: Na základě posouzení s platnou územně plánovací dokumentací a s koncepcí 
rozvoje sídla lze konstatovat, že uvedený záměr není v rozporu a není tedy námitek.  
ZM dne 9.04.2015 schválilo podání žádosti o bezúplatný převod  pozemku parc.č. 1267/25. 
Jedná se o pozemek veřejné zeleně Na Valech. Dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, údržbu a správu komunikací a zeleně provádí obec. Převody pozemků pod 
komunikacemi a veřejná prostranství jsou dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR, převáděny na 
obce bezúplatně. 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje smlouvu č.j. 3005/2017 o bezúplatném převodu nemovité věci pozemku parc.č. 
1267/25 o výměře 234 m2 (ostat. plocha-zeleň) v k.ú. Litoměřice, s ČR - ÚZSVM, Rašínovo 
nábřeží 390, Praha.  
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30. Zřízení věcného břemene – služebnosti  umístění provozování, údržby a oprav dešťové 
kanalizace k části pozemku parc.č. 4855/1 v k.ú. Litoměřice 
Žadatel:   Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČO: 65993390, Na Pankráci 
546/56, Praha 4 
 
Odůvodnění:  Žadatel umístil na pozemky v majetku Města Litoměřice v rámci stavby oprava Tyršova 
mostu - dešťovou stoku. 
Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č. 
9810000382 dne  16.6.2014. 
Objednavatelem geom. plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky za vklad práva do KN  hradí 
žadatel.  
 

Parcelní 
číslo 

Název druhu 
pozemku Způsob využití Výměra 

Druh 
zařízení 

(přípojka) 

Délka 
vedení 

bm 

náhrada za 
bm / Kč DPH 21% 

výpočet      
(bez DPH) 

4855/1 ostatní plocha ostatní komunikace 583 
dešťová 

kanalizace 
128 96,00 2 459,52 11 712,00 

cena celkem bez DPH   122   2 459,52 Kč 11 712,00 Kč 

cena celkem s DPH         14 171,52 Kč 

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

Dopad do rozpočtu města: 
a) Jednorázová náhrada bude příjmem rozpočtu pro rok 2017 UZ1017/4000.  

 

Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav 
dešťové kanalizace k části pozemku parc.č. 4855/1 v k.ú. Litoměřice, dle GP 4483-482/2017  
ve prospěch oprávněného - Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČO: 
65993390, Na Pankráci 546/56, Praha 4, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 12.288,- Kč + 
21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. 
 

 
 
 
31. Zřízení věcného břemene – služebnosti  umístění provozování, údržby a oprav elektrizační 
distribuční soustavy k části pozemku  parc.č. 848/3 v k.ú. Litoměřice 
Žadatel:  ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín  
 
Odůvodnění: V rámci stavební akce “ IV-12-4014225 - LT, Ltm - NN, Alšova, ppč.851/2, nové OM“ 
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. 
9810000467 dne  4.2.2016. 
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Objednavatelem geom. plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky za vklad práva do KN  hradí 
žadatel.  
 

Parcelní 
číslo 

Název druhu 
pozemku 

Způsob 
využití 

Výměra 
Druh 

zařízení 
(přípojka) 

Délka 
vedení 

bm 

náhrada 
za bm / Kč 

DPH 21% výpočet      (bez DPH) 

848/3 
ostatní 
plocha zeleň 138 

NN 
přípojková 

skříň 

1 500,00 105,00 500,00 

848/3 
ostatní 
plocha zeleň 138 NN 

3 64,00 40,32 192,00 

cena celkem bez DPH   3+1   145,32 Kč 692,00 Kč 

cena celkem s DPH         837,32 Kč 

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

 

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav 
elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 848/3 v k.ú. Litoměřice, dle GP 4467-
93/2016, ve prospěch oprávněného - spol. ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 
Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 692,-Kč + 21% DPH a uhrazení správního 
poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. 

 

 
 
 
32 .  Zřízení věcného břemene – služebnosti  umístění provozování, údržby a oprav  
kanalizačního zařízení k části pozemku parc.č. 4889/3 k.ú. Litoměřice 
Žadatel: OSNMM 
 
Odůvodnění: V rámci stavební akce „Litoměřice-Želetice odkanalizování splaškových vod“ byla 
Městem Litoměřice umístěna na části pozemku parc.č. 4889/3 v k.ú. Litoměřice, který  je v majetku 
ČR Státního pozemkového úřadu, IČO: 1312774, Husinecká 1024/11a, Praha 3, stavba kanalizačního 
zařízení.  
Dne 30.7.2015 Město Litoměřice ( OURM) uzavřelo pro plánované umístění stavby  Smlouvu o právu 
k provedení stavby, v níž je uveden závazek o uzavření smlouvy o věcném břemeni. 
Jednorázová úplata za zřízení věcného břemene umístění kanalizačního zařízení v délce 3,19m 
(14m2)  na parc.č. 4889/3 podle GP č. 4459-483/2016 na dobu neurčitou bude činit 1.400 Kč s DPH.  
 
Dopad do rozpočtu města: 

a) viz. 8211/8200 – kanalizace Želetice v rámci schváleného rozpočtu (SR) 569 tis. Kč 
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Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti  umístění provozování, údržby a oprav  
kanalizačního zařízení v rozsahu GP č. 4459-483/2016 k tíži části pozemku parc.č. 4889/3 v k.ú. 
Litoměřice, ve vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu, IČO: 1312774, Husinecká 
1024/11a, Praha 3, ve prospěch Města Litoměřice jako vlastníka stavby „Litoměřice-Želetice 
odkanalizování splaškových vod“ za jednorázovou úplatu ve výši 1.400,- Kč s DPH a uhrazení 
nákladů na vypracování znaleckého posudku ve výši 1.815,-Kč a správního poplatku za vklad 
práva do katastru nemovitostí. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


