
 
 
 
 

POZVÁNKA 
 

na 1. jednání Zastupitelstva m ěsta Litom ěřic konané dne 2. 2. 2017 od 16 hod. 
v kongresovém sále Hradu v Litom ěřicích se sídlem Tyršovo nám. 68 

 
PROGRAM: 

I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu, kontrola plnění bodů 
II. Doplnění / stažení bodu programu 
III. Hlasování o programu 
IV. Body jednání: 
1. Rozpo čtová opat ření dle doporu čení FV ze dne 23.1.2017    
2. Dotace pro Destina ční agenturu České st ředoho ří o.p.s.   
3. Program podpory celoro ční činnosti sportovních spolk ů v Litom ěřicích na rok 2017 
4. Změna zřizovací listiny p říspěvkové organizace M ěstská kulturní za řízení v Litom ěřicích, 

Na Valech 2028, Litom ěřice  
5. Změna zřizovací listiny p říspěvkové organizace Centrum cestovního ruchu Litom ěřice, 

Mírové nám ěstí 16/8a, Litom ěřice  
6. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt "Re vitalizace objektu Stará radnice č.p. 171" 
7. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt "Vy budování St řediska technického 

vzdělávání"       
8. Schválení podání žádosti o dotaci na akci/projek t „Litom ěřice – Dopravní automobil“ 

z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpo čtu Ústeckého kraje 
9. Schválení poskytování m ěsíčních odm ěn neuvoln ěným členům zastupitelstva – revokace 

usnesení č. 9/2/2016 ze dne 11. 2. 2016     
10. Dohoda o splátkách dluhu    
11. Plán činnosti Kontrolního výboru p ři ZM na rok 2017 
12. Zahrada Čech – Informace k situaci nájmu prostor areálu      
13. Nominace do volby Rady Národní sít ě Zdravých m ěst ČR  
14. Kontrola pln ění usnesení ZM za rok 2016     
Majetkové záležitosti:   
Záměry: 
15. Prodej pozemku parc. č. 4362/3 o vým ěře 1057 m2  (zahrada) v k.ú. Litom ěřice  
16. Žádost o bezúplatný p řevod pozemku parc. č. 686/2 o vým ěře 7 m2 (ost.plocha), parc. č. 4260 

(trvalý travní porost) o vým ěře 182 m2 a parc.č. 2471/4 o vým ěře 261 m2 (ost.plocha) v k.ú. 
Litom ěřice na ČR Úřad pro zastupování státu ve v ěcech majetkových 

17. Prodej pozemku parc. č. 2246/2 o vým ěře 202 m2 (zast.plocha) v četně stavby a parc. č. 
2247/1 o vým ěře 963 m2 (zahrada) v k.ú. Litom ěřice 

Prodeje: 
18. Nákup pozemku parc. č. 1345/162 o vým ěře 141 m2 (orná p ůda)  a 1345/248 o vým ěře 40 m2 

(orná p ůda) v k.ú. Pokratice 
19. Prodej pozemku o velikosti podílu ¼ parc. č. 1537/46  o celkové vým ěře 4120 m2 (orná p ůda) 

v k.ú. Pozo řice (Brno venkov)  
20. Prodej pozemku parc. č 4533/2 o vým ěře 40 m2 ( zast.plocha) v k.ú. Litom ěřice 
21. Prodej opušt ěného a neudržovaného hrobového za řízení – klasická hrobka, sektor III.C, 

eviden ční číslo 21 m ěstského h řbitova  
22. Prodej BJ 427/2 v ul. Hynaisova 427/7 v k.ú. Po kratice dle schválených Zásad prodeje 

obytných dom ů, jednotek a nebytových prostor ů z majetku M ěsta Litom ěřice 
23. Zřízení věcného b řemene – služebnosti  umíst ění provozování, údržby a oprav 

plynárenského za řízení k částem pozemk ů parc.č. 71/1 a 72 v k.ú. Litom ěřice 
24. Zřízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění provozování, údržby a oprav elektriza ční i 

distribu ční soustavy k částem pozemk ů parc. č. 2877/2, 2877/4, a 2877/6 v k.ú. Litom ěřice 
25. Nákup provozního a skladového areálu v ul. Pob řežní, k.ú. Litom ěřice (nepot řebný majetek 

MO ČR) 
V.  Informace 
VI.  Interpelace 
VII.  Diskuze 
VIII.  Závěr 



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

N  Á  V  R  H     D  O     Z M 
 

 

 

pro jednání ZM,  dne : 2. 2. 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 23. 1. 2017 (viz příloha orig. zápisu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                              

 



 

Zápis 
z jednání výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice 

Finanční výbor (FV) 

konaného dne 23. 1. 2017 od 16:00 v zasedací místnosti ČNIS 

Přítomni: 

 ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV  

 Václav Knotek  

 Jiří Landa   

 ing. Jaroslav Marek  

 David Šikula 
 

Omluveni:  

 Aleš Kodytek 

 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: 17:00 

Termín příštího jednání:  18. 4. 2017 od 15:00 v zasedací místnosti ČNIS  

Zapsal (a): ing. Iveta Zalabáková 
 



Hosté: pí. Počíková, ing. Lachman, ing. Brunclíková 
 

Ad 1. Návrhy na rozpočtová opatření: 
Finanční výbor v rámci tohoto bodu projednává předložené návrhy rozpočtových opatření níže uvedených 
odborů, kde v diskusi s vedoucími odborů, příp. vedoucí ekonomického odboru provádí položkovou kontrolu 
obsahu, rozsahu a oprávněnosti požadavku. 
 
Dotace 2016 – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
- jedná se o rozpočtová opatření ohledně dotací – tj. dotace, které město obdrželo od poslední úpravy 
rozpočtu v ZM 8. 12. 2016, dále se jedná o úpravy dotací již v rozpočtu zahrnutých s ohledem na skutečné 
čerpání k 31.12. 
FV bere informaci na vědomí, souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení.  
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Dotace 2017 – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
- jedná se o dotace roku 2017 jak neinvestiční, tak investiční – tam se jedná o 3 investiční akce, u kterých 
bylo potvrzeno získání dotace – tj. pořízení cisterny pro JSDH, automatické parkovací zařízení pro kola a 
rekonstrukce Palachovy ulice 
- ohledně akce rekonstrukce Palachovy ulice – vzhledem k tomu, že akce je rozložena do 2 let, k proplacení 
dotace dojde až po ukončení projektu, tj. v roce 2018 – proto rozpočtováno pouze ve výdajích – do doby 
proplacení dotace bude předfinancováno z vlastních zdrojů města 
- u zbylých 2 investičních akcí dojde k proplacení dotace v roce 2017, tj. proto rozpočtováno i v příjmech 
FV bere informaci na vědomí, souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení.  
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)   
 
Přesuny výdajů z roku 2016 – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
- jedná se o přesuny akcí z roku 2016 do výdajů roku 2017 v celkové výši 20 614 tis. Kč – tj. navýšení 
schodku rozpočtu roku 2017 z titulu těchto přesunů o 20 189 tis. Kč (po započtení příjmů ve výši 425 tis. Kč, 
kde se jedná o příjmy vztahující se k roku 2016, které přišly na účet města začátkem roku 2017)  
FV bere informaci na vědomí, souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení.  
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)   
 
Odbor ekonomický – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor správní – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    

 
Odbor školství, kultury, sportu a pam. péče – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor správy nemovitého majetku města – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor životního prostředí – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 

Útvar strategického plánov. a udrž. rozvoje – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 



celkem navržená rozpočtová opatření – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
- celková suma ve výši 20 782 tis. Kč (tj. celková výše rozpočtových opatření) – představuje v částce 
20 189 tis. Kč přesuny nedočerpaných výdajů roku 2016, které přecházejí do výdajů roku 2017 (tj. dosud 
nejsou zahrnuty v rozpočtu 2017) tzn., že se nejedná o požadavek na nové finance – je součástí zůstatku 
peněžních prostředků na účtech města k 31. 12. 2016. Zbytek v hodnotě 593 tis. Kč tvoří nové výdaje 
roku 2017 

 

Ad 2. Různé: 
 

Informace ohledně stavu finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2016: 
- k 31. 12. 2016 stav finančních prostředků na účtech města ve výši cca 136 mil. Kč – tj. za rok 2016 bylo 
hospodaření města schodkové (schodek rozpočtu cca 14 mil. Kč – stav financí k 1. 1. 2016 ve výši 150 
mil. Kč) – podrobně bude rozebráno v závěrečném účtu města za rok 2016 

 

vývoj daňových příjmů k 12/2016:    
- v porovnání se stejným obdobím minulého roku je stav plnění jednotlivých daní (viz příloha) vyšší o 

cca 22,8 mil. Kč (tj. + 8,6 %), z toho: 

 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (položka 1111) cca + 7,9 mil. Kč (+ 14 %) 

 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (položka 1112) cca + 1,2 mil. Kč 
(+ 23 %) 

 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (položka 1113) cca + 0,1 mil. Kč (+ 2 %) 

 daň z příjmů právnických osob (položka 1121) cca + 7,7 mil. Kč (+ 13 %) 

 daň z přidané hodnoty (položka 1211) cca + 5 mil. Kč (+ 4 %) 

 daň z nemovitostí (položka 1511) cca + 0,9 mil. Kč (+ 4 %) 

 

 

 

 

 
 
 ověřil – ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV 
 

 

 

 

Přílohy:  
 

 Návrhy rozpočtových opatření  

 Daňové příjmy k 12/2016 
 

 

 

 

 

 
Rozdělovník:   

 1x ing. Lončák, MBA – předseda FV 

 1x členové FV 

 1x vedení města 

 1x vedoucí zúčastněných odborů a PO 

 1x pí. Pavučková – rozpočtářka 

 1x vnitřní audit 

 1x sekretariát 

 



původní změna nový původní změna nový

14004/2300 KÚÚK - účel. dot. - výdaje JSDH 0 3 3 0 3 3 KÚÚK - účel. dot. - výdaje JSDH 14004/2300

29008/5000 MZe ČR - účel. dot. - náklady na činn. odbor. lesního hosp. 354 131 485 354 131 485 MZe ČR - účel. dot. - náklady na činn. odbor. lesního hosp. 29008/5000

13305/6156 KÚÚK - účel. dot. - Centrum SRDÍČKO - denní stacionář 40 -40 0 40 -40 0 KÚÚK - účel. dot. - Centrum SRDÍČKO - denní stacionář 13305/6156

193/6156 KÚÚK - účel. dot. - Centrum SRDÍČKO - sociální služba 2017 0 40 40 0 40 40 KÚÚK - účel. dot. - Centrum SRDÍČKO - sociální služba 2017 193/6156

3811/3328 KÚÚK-účel.dot.-ZŠ ul.Ladova - prevence rizik.chování v ÚK 0 20 20 0 20 20 KÚÚK-účel.dot.-ZŠ ul.Ladova -prevence rizik.chování v ÚK 3811/3328

3811/3326 KÚÚK-účel.dot.-ZŠ ul.U Stadionu - prevence rizik.chování v ÚK 24 -1 23 24 -1 23 KÚÚK-účel.dot.-ZŠ ul.U Stadionu - prevence rizik.chování v ÚK 3811/3326

15835/3501 MŽP ČR - EU - účel. dot.-MŠ ul. Stránského-zateplení a výměna oken 147 0,4 147,4

90877/3501 SFŽP - účel. dot. - MŠ ul. Stránského - zateplení a výměna oken 9 -0,3 8,7

15835/3502 MŽP ČR - EU - účel. dot.-MŠ ul. Baarova - zateplení a výměna oken 216 0,1 216,1

90877/3502 SFŽP - účel. dot. - MŠ ul. Baarova - zateplení a výměna oken 13 -0,3 12,7

15835/3503 MŽP ČR - EU - účel. dot.-MŠ ul. Plešivecká-zateplení a výměna oken 280 0,3 280,3

90877/3503 SFŽP - účel. dot. - MŠ ul. Plešivecká - zateplení a výměna oken 17 -0,5 16,5

90877/3505 SFŽP - účel. dot. - ZŠ ul. U Stadionu - zateplení a výměna oken 59 -0,3 58,7

1803/1000 úroky z bankovních účtů 96,4 0,6 97

1 255 153 1 408 418 153 571Celkem Celkem

DOTACE r. 2016  - DODATKY  

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



původní změna nový původní změna nový

xxxxx/9102 Projekt "e-FEKTA" - z EU (85 %) 0 3 197 3 197 xxxxx/9102

xxxxx/9102 Projekt "e-FEKTA" - z SR (5 %) 0 72 72 xxxxx/9102

1805/1000 saldo příjmů a výdajů - vyrovnání rozpočtu 21 874 1 176 23 050

17015/2301 MMR - účel. dot. IROP - pořízení cisterny pro JSDH - SR - neinv. 0 12 12 0 12 12 MMR - účel. dot. IROP - pořízení cisterny pro JSDH - SR - neinv. 17015/2301

17016/2301 MMR - účel. dot. IROP - pořízení cisterny pro JSDH - EU - neinv. 0 196 196 0 196 196 MMR - účel. dot. IROP - pořízení cisterny pro JSDH - EU - neinv. 17016/2301

17968/2301 MMR - účel. dot. IROP - pořízení cisterny pro JSDH - SR - inv. 0 350 350 0 350 350 MMR - účel. dot. IROP - pořízení cisterny pro JSDH - SR - inv. 17968/2301

17969/2301 MMR - účel. dot. IROP - pořízení cisterny pro JSDH - EU - inv. 0 5 950 5 950 0 5 950 5 950 MMR - účel. dot. IROP - pořízení cisterny pro JSDH - EU - inv. 17969/2301

1805/1000 saldo příjmů a výdajů - vyrovnání rozpočtu 23 050 23 23 073 700 -700 0 velkokapacitní cisterna 2301/2301

0 23 23 velkokapacitní cisterna - neinv.  - VZ 2302/2301

0 700 700 velkokapacitní cisterna - inv. - VZ 2302/2301

0 777 777 MMR - účel. dot. IROP - Zvýšení bezpečnosti dopravy - Litoměřice, Palachova ulice - SR - inv. 17968/8201

0 6 687 6 687 MMR - účel. dot. IROP - Zvýšení bezpečnosti dopravy - Litoměřice, Palachova ulice - EU - inv. 17969/8201

22 464 -22 464 0 ul. Palachova - zvýšení bezpečnosti dopravy - VZ - změna org. 8217/8200

0 15 000 15 000 Zvýšení bezpečnosti dopravy - Litoměřice, Palachova ulice 8217/8201

17015/8202 MMR - účel. dot. IROP - Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích - SR - neinv. 0 10 10

17016/8202 MMR - účel. dot. IROP - Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích - EU - neinv. 0 174 174 0 9 9 MMR - účel. dot. IROP - Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích - EU - neinv. 17016/8202

17968/8202 MMR - účel. dot. IROP - Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích - SR - inv. 0 686 686 0 674 674 MMR - účel. dot. IROP - Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích - SR - inv. 17968/8202

17969/8202 MMR - účel. dot. IROP - Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích - EU - inv. 0 11 661 11 661 0 11 466 11 466 MMR - účel. dot. IROP - Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích - EU - inv. 17969/8202

1805/1000 saldo příjmů a výdajů - vyrovnání rozpočtu 23 073 -233 22 840 1 201 -1 201 0 Automatické parkovací zařízení pro kola 8218/8200

0 1 1 Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích - neinv. - VZ 8218/8202

0 1 349 1 349 Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích - inv. - VZ 8218/8202

xxxxx/3369 KÚÚK - účel. dot. - PO CŠJ - příspěvek na mzdové náklady 0 229 229 0 229 229 KÚÚK - účel. dot. - PO CŠJ - příspěvek na mzdové náklady xxxxx/3369

xxxxx/3610 KÚÚK - účel. dot. - PO DDM Rozmarýn - příspěvek na mzdové náklady 0 229 229 0 229 229 KÚÚK - účel. dot. - PO DDM Rozmarýn - příspěvek na mzdové náklady xxxxx/3610

0 2 2 výdaje spojené s volbami do zastup. v obcích (Hlinná) - finanční vypořádání 98074/2000

1805/1000 saldo příjmů a výdajů - vyrovnání rozpočtu 22 840 204 23 044 0 202 202 úhrada výdajů souvisejících s volbami do zastupitelstev krajů - finanční vypořádání 98193/2000

90 837 23 936 114 773 24 365 23 936 48 301

4 445 4 4450 Projekt "e-FEKTA" - (EU 85 % + SR 5% + VZ 10 %)

Celkem 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



pro jednání ve finančním výboru, dne: 23.1.2017

PŘESUNY ROZPOČTU Z ROKU 2016

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů - vyrovnání rozpočtu 23 044 20 189 43 233

20 8807/8300 IVECO - nájem 421 421 842

25 5808/5000 bioodpad 0 4 4

23 465 20 614 44 079

původní změna nový

2 2006/2000 analýza IT prostředků 0 121 121

3 2014/2000 znak města a nadpis "RADNICE" 0 248 248

4 2023/2000 ing. Bezděka - odměna likvidátora + náklady 0 110 110

5 3037/3500 rekonstrukce Staré radnice č.p. 171 - zhotovení PD 0 600 600

6 3339/3500 revitalizace budovy VUSS za účelem přestěhování ZUŠ Ltm. 0 356 356

7 3610/3500 TKM - revitalizace Sběrového dvora - PD 0 256 256

8 4202/4000 cyklostezka II. Etapa 100 460 560

9 4401/4400 lesní hospodářský plán 150 150 300

10 13010/6300 státní příspěvek na výkon pěstounské péče 856 4 177 5 033

11 8219/8200 KDH - stavební úpravy pro sportovní zázemí 0 2 700 2 700

12 8211/8200 ul. Na Valech - světelná signalizace 0 2 000 2 000

13 8211/8200 ul. Jasanova 0 4 592 4 592

14 8212/8200 Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce 2 500 1 869 4 369

15 8501/8500 údržba svislého dopravního značení 300 290 590

16 9103/9100 příprava žádosti , studie proveditelnosti IROP - Masarykova ZŠ 0 100 100

17 9103/9100 příprava žádosti , studie proveditelnosti IROP - TKM DDM Rozmarýn 0 170 170

18 9807/9100 energeticky management - fond úspor 0 395 395

19 účel. dot. - MobiLitA 21  483 340 823

20 účel. dot. - PATH 2030  654 720 1 374

21 9117/9100 MobiLitA 21 - vlastní zdroje 121 85 206

22 9118/9100 PATH 2030 - vlastní zdroje 164 180 344

23 9811/9100 MAS České středohoří -výzkum, vývoj, vzděl. 436 14 450

24 9810/9100 projekt progRESsHEAT 613 681 1 294

6 377 20 614 26 991

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Výdaje:

2-25 Přesuny nedočerpaného rozpočtu v roce 2016 do rozpočtu r. 2017 a plnění příjmů týkající se r. 2016. 

1 O finanční prostředky ve výši  20 189 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

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   FV

C e l k e m 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

1. Tabulka P ř í j m y 

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)

90002/9100



pro jednání ve finančním výboru, dne: 23.1.2017

předkládá odbor:

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů - vyrovnání rozpočtu 43 233 381 43 614

43 233 381 43 614

původní změna nový

2 1007/1000 TSM, PO - mandátní odměna 3 100 381 3 481

3 100 381 3 481

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:

Příjmy a výdaje:

2 Vyúčtování mandátní odměny za rok 2016 - náklady na činnosti spojené s mandátem za rok 2016.

Oproti roku 2015 zvýšení nákladů spojených s mandátem o cca 421 tis. Kč (za rok 2015 vyúčtování

mandátu v částce 3 060 tis. Kč). Zvýšení nákladů mandátu - jedná se o  zejména mzdové náklady

(z toho převážnou část tvoří mzdy související s provozem nových WC na zrekonstruovaném autobus.

nádraží, zbytek tvoří zvýšení mezd v PO dle nařízení vlády u pracovníků, kteří vykonávají činnosti 

v rámci mandátu).

1 O finanční prostředky ve výši 381 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     17.1.2017 Mgr. Karel Krejza

Datum, podpis navrhovatele - vedoucí odboru:                   17.1.2017 Ing. Iveta Zalabáková

C e l k e m 

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

Rozpočet (v tis. Kč)
ÚZ/ORG N á z e v

M Ě S T O      L I T O M Ě Ř I C E

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

1. Tabulka P ř í j m y 

ekonomický

ÚZ/ORG
Rozpočet (v tis. Kč)

N á z e v



pro jednání ve finančním výboru, dne: 23.1.2017

předkládá odbor: správní

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 43 614 361 43 975

6 2037/2500 SF - příděl - 2 % z hrubých mezd - finanční vypořádání r. 2016 0 10 10

43 614 371 43 985

původní změna nový

2 2023/2000 práv. zastoup., revize, konzultace, CzechPoint, VŘ 750 36 786  

3 2002/2000 jednorázový popl. za jistič 250 A /elektromobily 0 125 125

4 2002/2000 el.úřední deska MěN - Czech Point 0 200 200

5 2037/2500 SF - rezerva 0 10 10

750 371 1 121

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje:

2 Náklady na služby Czech Pointu v MěN ( dle smlouvy, tel. hovory z rozpočtu odboru ).

3 Úhrada nákladů za zřízení silného jističe 250A /el.přípojka pro elektromobily - Pekařská 2.

4 Pořízení a instalace elektronické úřední desky v MěN Litoměřice.

5-6 Skutečný objem vyplacených hrubých mezd a náhrad v době nemoci v roce 2016 činil 71 503 tis. Kč 

 a z toho 2 % příděl do SF činil 1 430 tis. Kč. Rozpočet byl odhadnut na 1 420 tis. Kč. Rozdíl 10 tis. Kč požadujeme

jako finanční vypořádání r. 2016. 

1 O finanční prostředky ve výši 361 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

  

Datum, podpis projednání s vedením města:   

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     13.1.2017 Mgr. Milan Čigáš

Datum, podpis navrhovatele - vedoucí odboru:                   13.1.2017 Ing. Jaroslav Lachman

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)

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



pro jednání ve finančním výboru, dne: 23.1.2017

předkládá odbor:

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů - vyrovnání rozpočtu 43 975 129 44 104

43 975 129 44 104

původní změna nový

2 3325/3500 Masar. ZŠ  - PD vybudování odborných učeben 0 129 129

0 129 129

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy:

Příjmy a výdaje:

2 Zpracování dokumentace pro realizaci akce "Masarykova ZŠ Litoměřice - vybudování odborných učeben", 

vybudování bezbariérového přístupu do objektu (výtah).

1 O finanční prostředky ve výši 129 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     17.1.2017 Mgr. Karel Krejza

Datum, podpis navrhovatele - vedoucí odboru:                   17.1.2017 Ing. Andrea Křížová

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 

školství, kultury, sportu a PP

ÚZ/ORG
Rozpočet (v tis. Kč)

N á z e v

C e l k e m 

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

Rozpočet (v tis. Kč)
ÚZ/ORG N á z e v



pro jednání ve finančním výboru, dne: 23.1.2017

předkládá odbor:

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 44 104 -1 606 42 498

2 4802/4000 pozemky - licitace 1 500 1 480 2 980

3 4802/4000 ESO přístřešky 0 126 126

45 604 0 45 604

původní změna nový

0 0 0

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :  

Příjmy:

2 Prodej nepotřebného majetku (licitace) - pozemku parc.č. 2843 k.ú. Litoměřice.   

Prodej schválen v ZM 8.12.2016 pod bodem 187/9/2016. 

Prodej nepotřebného majetku (licitace) - pozemku parc.č. 823/1 k.ú. Litoměřice.  

Prodej schválen v ZM 8.12.2016 pod bodem 184/9/2016. 

3 Prodej věcí movitých (ESO přístřešky - areál bývalých kasáren). Prodej schválen v ZM dne 8.12.2016.

1 O finanční prostředky ve výši 1 606 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů 

k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města:   

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)     12.1.2017 Mgr. Karel Krejza

Datum, podpis navrhovatele:                   12.1.2017 Mgr. Václav Härting

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 

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



pro jednání ve finančním výboru, dne: 23.1.2017

předkládá odbor: odbor životního prostředí

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 5202/5200 Jiráskovy sady - rozvojová péče 0 100 100

0 100 100

původní změna nový

2 5202/5200 Jiráskovy sady - rozvojová péče 650 100 750

650 100 750

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje:

1-2 Jedná se o příspěvek na rozvojovou péči poskytovaný Nadací Proměny, tento příspěvek bude 

použit na další rozvoj parku.

Datum, podpis projednání s vedením města: 16.1.2017 Mgr. Václav Červín

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   16.1.2017 Ing. Pavel Gryndler

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: 23.1.2017

předkládá oddělení: ÚSPUR

Návrh úpravy rozpočtu:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů - vyrovnání rozpočtu 42 498 158 42 656

42 498 158 42 656

původní změna nový

2 9103/9100 příprava a realizace projektů 520 158 678

520 158 678

Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy :

Příjmy a výdaje:

2

1 O finanční prostředky ve výši 158 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. 

Datum, podpis projednání s vedením města: 5.1.2017 Mgr. Karel Krejza

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   5.1.2017 Ing. Jaroslav Klusák Ph.D.

91

2. Tabulka V ý d a j e

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

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

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

1. Tabulka P ř í j m y 

V rámci průzkumu o možnostech financování opravy objektu Staré radnice, Mírové nám. č.p. 171 - sídlo 

Muzea, byla zjištěna možnost získání dotace v rámci EU fondů, výzvy IROP č.52 - Revitalizace vybraných 

památek II. Žádost včetně studie proveditelnosti bude připravena v návaznosti na ujednání Smlouvy o 

spolupráci mezi městem Litoměřice, Ústeckým krajem a Oblastním muzeem v Litoměřicích, která byla ZM 

schválena dne 23.6.2016.  Náklady na zpracování žádosti a studie proveditelnosti nebyly alokovány do 

rozpočtu 2017, protože jejich výše nebyla v době sestavování rozpočtu známa. Část těchto nákladů lze dle 

podmínek výzvy zařadit do způsobilých výdajů projektu a získat až 90% podporu jejich financování.

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 



přesun výdajů nové výdaje celkem

z r. 2016 2017

saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 21 874

dotace 1 170 1 170 1 170

mezisoučet 23 044

ekonomický 381 381 381

mezisoučet 23 425

správní 840 479 361 840

mezisoučet 24 265

školství, kultury, sportu a PP 1 341 1 212 129 1 341

mezisoučet 25 606

správa nemovitého majetku města -996 610 -1 606 -996

mezisoučet 24 610

životního prostředí -4 -4 -4

mezisoučet 24 606

sociálních věcí a zdravotnictví 4 177 4 177 4 177

mezisoučet 28 783

stavební úřad

mezisoučet 28 783

územního rozvoje 10 740 10 740 10 740

mezisoučet 39 523

městská policie

mezisoučet 39 523

útvar obrany a krizového řízení

mezisoučet 39 523

obecní živnostenský úřad

mezisoučet 39 523

dopravy a silničního hospodářství 290 290 290

mezisoučet 39 813

oddělení projektů a strategií 2 843 2 685 158 2 843

mezisoučet 42 656

stav po 1. RO 42 656

1. RO celkem 20 782 20 189 593 20 782

členění dle odborů zdroje z min. let



Výběr daní za období      

1-12/2016

s porovnáním na období 1-12/2015

(údaje v tis. Kč)

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

57 070 63 400 5 342 6 500 6 328 6 600 58 745 65 000 15 183 10 236 116 787 122 000 20 926 21 000

1 5 626 6 095 29 433 540 467 1 695 2 191 9 338 10 155 373 510

2 4 761 5 311 293 805 720 432 490 13 803 13 983 79 28

3 4 022 4 598 106 103 335 368 5 396 10 616 4 174 4 482 63 143

14 409 16 004 135 829 1 680 1 555 7 523 13 297 0 0 27 315 28 620 515 681

4 3 481 4 091 390 452 7 247 3 618 7 324 8 440 15 31

5 4 076 4 592 1 440 423 89 123 12 620 11 917 16 87

6 4 662 5 747 2 8 474 512 9 587 11 317 8 000 10 236 6 306 8 422 14 955 14 841

12 219 14 430 2 9 1 304 1 387 16 923 15 058 8 000 10 236 26 250 28 779 14 986 14 959

7 4 971 5 836 354 936 642 646 12 831 12 971 8 792 9 232 551 564

8 4 812 5 417 808 548 599 627 14 151 13 790 328 461

9 4 887 5 542 799 1 431 629 703 8 591 9 773 7 183 7 765 6 756 456 253

14 670 16 795 1 961 2 915 1 870 1 976 21 422 22 744 7 183 0 30 708 29 778 1 335 1 278

10 4 861 5 313 846 375 508 563 2 243 3 331 8 007 10 298 172 67

11 4 723 5 763 144 208 488 484 320 420 14 580 13 872 55 105

12 6 188 6 682 2 255 2 224 478 466 10 313 11 606 9 927 10 446 3 863 4 674

15 772 17 758 3 245 2 807 1 474 1 513 12 876 15 357 0 0 32 514 34 616 4 090 4 846

57 070 64 987 5 343 6 560 6 328 6 431 58 744 66 456 15 183 10 236 116 787 121 793 20 926 21 764

%

plnění 100 103 100 101 100 97 100 102 100 100 100 100 100 104

265 198 287 991

100 101

(bez PO-OBCE) 22 793

DPHPO PO-OBCE

1121

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)

% plnění (bez PO-OBCE)

Rozdíl plnění +/-

11131111 1112

FO-ZČ FO-SVČ FO-KV

VÝBĚR DANÍ V ROCE 2015 a 2016

1122 1511

Daň z nem.

1211

Měsíc



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

N  Á  V  R  H     D  O     Z M 
 

 

pro jednání ZM, dne: 2. 2. 2017 

předkládá : Lukas Wünsch  

zpracoval: ing. Iveta Zalabáková – vedoucí ekonomického odboru 

 

 

Návrh: 

 Dotace pro Destinační agenturu České středohoří o.p.s.  

 

 

 

Odůvodnění: 

 

 Jedná se o každoroční dotaci na činnost destinační agentury. Bude využita na uhrazení nutných 

výdajů spojených s činností Destinační agentury České středohoří, o.p.s. v roce 2017 a na realizaci 

projektů a aktivit podporujících rozvoj cestovního ruchu v destinaci České středohoří. 

 

Celková výše dotace je 450.000,-Kč v tomto členění: 

 

Mzdové náklady, část – 200.000,-Kč 

Provozní náklady – 80 000,- Kč 

Propagace – 170 000,- Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh na usnesení: 

 

1. ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice ve výši 450.00,-Kč pro Destinační 

agenturu České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČ: 28750853 na činnost v roce 

2017. 

 

2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litoměřice 

a Destinační agenturou České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČ: 28750853 

(viz. příloha orig.zápisu). 

 

 

 

 

 

Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                              



 1

 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 

 Č.  
uzavřená v souladu s ust. § 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „správní řád“) a v souladu s ust. §10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

I. 

 Smluvní strany 

 

Poskytovatel: Město Litoměřice 

Sídlo:             Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice  

Zastoupený:   Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou 

IČO: 00263958 

DIČ: CZ00263958 

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 

číslo účtu: 1524471/0100 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

a 

 

Příjemce:      Destinační agentura České středohoří, o.p.s. 

Sídlo:           Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice 

Zastoupený: Luďkem Jirmanem, ředitelem 

IČO: 28750853  

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 4371364389/0800  

Příjemce je zapsán v rejstříku obecně prospěšných společností oddíl O, vložka č. 325 

(dále jen „příjemce“) 

 

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

 

 

II. 

Výše a způsob poskytnutí dotace 

 

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

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

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

předpisů, a ve smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. ……./2017, ze dne 

2.2.2017, poskytuje ze svého rozpočtu na rok 2017 příjemci dotaci ve výši 450.000,- 

Kč (slovy: čtyřistapadesáttisích korun českých), která bude převedena jednorázově 

bezhotovostně na účet příjemce č. 4371364389/0800. 

2. Dotace bude příjemci vyplacena do  15 dnů od podpisu Smlouvy.  

 

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

povinen tuto nevyčerpanou část vrátit nejpozději do 15.2. následujícího kalendářního 

roku na účet poskytovatele dotace. 
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III. 

Účel využití dotace 

 

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

Destinační agentury České středohoří, o.p.s. v roce 2017 a na realizaci projektů a 

aktivit  podporujících  rozvoj cestovního ruchu v destinaci České středohoří. 

 

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

takto:  

- mzdové náklady – část  – 200 000,- Kč 

- provozní náklady – 80 000,- Kč 

- propagace – 170 tis. Kč 

 

3. Termín ukončení čerpání dotace je 31.12.2017.   

 

4. Dotaci lze použít pouze na úhradu uznatelných nákladů. 

 

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

 

- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti, 

- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním činností stanovených 

zakládací smlouvou o.p.s., 

- byl vynaložen v souvislosti s činnostmi příjemce realizovanými v rámci 

běžného kalendářního roku, 

- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho 

účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními 

podpůrnými doklady. 

 

Neuznatelný náklad je náklad na: 

 

- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, 

- dlužný úrok, 

- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy, 

- nákupy pozemků a budov, 

- rekonstrukce a opravy nemovitostí, 

- ztráty z devizových kurzů, 

- nájemné s následnou koupí (leasing). 

 

5. O změně způsobu čerpání dotace na hrazení nákladů na projekt může poskytovatel 

rozhodnout po odůvodnění této změny příjemcem dotace (uzavření dodatku této 

Smlouvy). 

 

 

 

 

IV. 

Práva a povinnosti smluvních stran  

 

1. Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 
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a) Použít dotaci za účelem provádění činností stanovených zakládací smlouvou o.p.s., 

pro který byla dotace poskytnuta, a to do konce kalendářního roku, ve kterém byla 

poskytnuta (dále jen „kalendářní rok“). Příjemce dotace je povinen použít dotaci 

pouze v souladu s touto Smlouvou a právními předpisy, zejména se zákonem č. 

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

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

 

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

destinace České středohoří. 

 

c) Dotaci nepřevést na jiný subjekt. 

 

d) Odpovídat za hospodárné použití poskytnutých prostředků a jejich řádné a oddělené 

sledování v účetnictví, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

e) Na originálech dokladů proplácených z dotace města bude uvedeno:   „Tento náklad je 

hrazen z dotace Města Litoměřice“. 

 

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

do 31.1. následujícího kalendářního roku. 

 

g) Závěrečné finanční vypořádání poskytnuté dotace musí obsahovat přehled všech 

výdajů hrazených z dotace.  

 

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

a uvádět logo města s názvem města na všech propagačních materiálech souvisejících 

s využitím dotačních prostředků. 

 

i) Na žádost poskytovatele dotace bezodkladně písemně poskytnout požadované 

doplňující informace související s vybraným projektem. 

 

j) Příjemce prohlašuje, že nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti ve vztahu 

k poskytovateli a není v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v 

budoucnu, je příjemce dotace povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit 

poskytovateli dotace. Zahájení insolvenčního řízení je důvodem k odstoupení od 

smlouvy ze strany poskytovatele dotace. 

 

k) Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce 

dotace. 

 

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

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

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

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

 

m) Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích 

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

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

pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích 
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tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např.  

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

k veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se 

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

podle zákona č. 106/1999 Sb., a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce dotace bere na 

vědomí, že tato Smlouva bude zveřejněna ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb. a zákona 

č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

 

V. 

Kontrola čerpání dotace 

 

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

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

podmínky k provedení kontroly a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným 

k provádění kontroly a přijaté závěry kontroly respektovat. 

 

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

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

ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 

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

Příjemce dotace je tak povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 

zejména zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele, příslušného finančního 

úřadu a dalších oprávněných orgánů veřejné správy a vytvořit uvedeným osobám  

a orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu plnění této smlouvy  

a poskytnout jim součinnost.   

 

3. Příjemce se zavazuje informovat poskytovatele dotace bezodkladně o všech 

provedených kontrolách ze strany jiných subjektů než poskytovatele dotace, o všech 

navržených nápravných opatřeních, která budou výsledkem těchto kontrol, a o jejich 

splnění.  

 

 

VI. 

Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

 

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

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

použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace. 

 

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

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

Smlouvou. Za neoprávněné použití dotace se považuje porušení povinnosti příjemce 

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

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

 

4. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých 

prostředků ve stanoveném termínu.  
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5. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod  

za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  

 

6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části  

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

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

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

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

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

rozpočtové kázně.  

 

7. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě  

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

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

stanovil, že její nesplnění bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková 

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

příjemce dotace provedl opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové 

kázně.  

 

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

povinnosti stanovené v Článku IV. odst. 1 písm. l) této Smlouvy. Za porušení těchto 

povinností se stanoví odvod ve výši 1.000,- Kč. Při porušení několika méně závažných 

povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají.  

 

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

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

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

pozdějších předpisů. 

 

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

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

období. 

 

 

Článek VII. 

Doba trvání smlouvy 

 

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

nároků z této Smlouvy plynoucích. 

 

2. Smlouvu lze ukončit na základě:  

 písemné Dohody obou smluvních stran.  

Při ukončení Smlouvy Dohodou je příjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním převodem 

na účet poskytovatele dotace poskytnutou část dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez 

zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení Dohody podepsané oběma 

smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

 písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  

 

Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení 
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dotace. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího 

udělení.  

 

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

v němž byla výpověď doručena příjemci dotace. Účinky doručení pro účely této smlouvy 

však nastávají i tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.  

 

3. Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemce dotace stanovených touto 

Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména 

pokud:  

 

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

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

této Smlouvy, 

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

č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,   

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

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

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

provedení kontroly čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení příslušných 

účetních knih, příjmových a výdajových dokladů, jakož i další neposkytnutí potřebné 

součinnosti k provedení kontroly, 

f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace v termínu stanoveném touto 

Smlouvou, 

g) příjemce dotace neinformuje veřejnost o aktivitách konaných v rámci sociální služby,  

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

 

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

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

příjemce dotace zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na 

účet poskytovatele dotace uvedený v záhlaví této Smlouvy bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 

 

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

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

dojde až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.  

 

6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy musí být učiněn 

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

 

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

dotací po dobu 10 let od ukončení čerpání dotace způsobem, který je v souladu s platnými 

právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1.1. roku následujícího po roce, na 

který byla dotace poskytnuta.  
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VIII. 

Závěrečná ustanovení 

 

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

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

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

ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  

 

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

správního řádu v přenesené působnosti Krajský úřad Ústeckého kraje. 

               

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel 

dotace a jeden příjemce dotace. 

 

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem jejich 

pravé  

a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

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

smluvních stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Zastupitelstva města 

Litoměřice. 

    

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

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

jimiž uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání.  

 

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

 

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

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

(zákon o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto 

právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu 

zveřejní v ISRS.  

 

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

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

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

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

uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují. 

 

V Litoměřicích dne  

 

 

 

 

 

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

      Mgr. Ladislav Chlupáč                                                               Luděk Jirman                         

   starosta města Litoměřice                                                             ředitel Destinační agentury                  

                                                                                                             České středohoří, o.p.s. 



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:   2. 2. 2017 
předkládá:    Mgr. Karel Krejza, místostarosta                 
zpracovala:   Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru ŠKSaPP 
 
 
Návrh:  
 
Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2017. 
 
 
Odůvodnění: 
 
V rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2017 byla schválena částka ve výši 3.700 tis. Kč pro přiznání 
dotací na celoroční činnost sportovních spolků v Litoměřicích. V prosinci 2016 byl Městem Litoměřice 
vyhlášen dotační Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2017. 
Celkem bylo do Programu přijato 29 žádostí o poskytnutí dotací.  
 
V souladu s kritérii pro hodnocení přijatých žádostí re čl. 6 „Programu“: 
 
6. Kritéria pro hodnocení žádostí a stanovení výše dotace: 

• tradice sportovního odvětví ve městě s ohledem na vybudovanou sportovní infrastrukturu 

• členská základna 

• nejvyšší hraná soutěž 

• finanční náročnost sportovního odvětví 

• atraktivita sportu – divácká návštěvnost 

• vlastní sportoviště 

• zajištění vícezdrojového financování spolku 
 
komise sportu při RM všechny podané žádosti vyhodnotila a předložila RM k projednání poskytnutí 
dotací jednotlivým sportovním spolkům dle přílohy (návrh viz příloha orig. zápisu).   
 
RM dne 24. 1. 2017 schválila přidělení dotací do 50 tis. Kč na podporu celoroční činnosti sportovních 
spolků v Litoměřicích na rok 2017 a doporučila ZM schválit předložený návrh na přidělení dotací nad 
50 tis. Kč na podporu celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích pro rok 2017. 
 
 
Návrh na usnesení:  
 
ZM schvaluje  
 
a) předložený návrh RM na přidělení dotací na podporu celoroční činnosti sportovních spolků 
v Litoměřicích pro rok 2017 (návrh viz příloha orig. zápisu) 
 
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        



 Návrh dotací na podporu činnosti sportovních spolků v Litoměřicích pro rok 2017 nad 50 tis.

IČO Sídlo

Požadovaná 

dotace 2017

Návrh dotace 

2017

1 Atletická přípravka při ZŠ Ladova Litoměřice, z.s. 1282051 Litoměřice, Ladova 413/5 107 000 107 000

2 DMC Revolution, z.s. 26560534 Litoměřice, A. Muchy 415/21 100 000 80 000

3 Gardenline Litoměřice, spolek 2166208 Litoměřice, Šeříkova 405/13 500 000 200 000

4 Judo Club Litokan Litoměřice 46768351 Litoměřice, Družstevní 1757/27 250 000 62 000

5 Karatedó Steklý, z.s. 66102014 Děčín, 28. října 661/4 200 000 80 000

6 Klub stolního tenisu Kalich Litoměřice, z. s. 1286102 Lovosice, Krátká 985/22 80 000 60 000

7 Občanské sdružení Litoměřická Florbalová Parta LFP  26548755 Litoměřice, Kubínova 438/8 100 000 100 000

8 Plavecký klub Litoměřice, o.s. 26681510 Litoměřice, Daliborova 2078/7 250 000 200 000

9 Potápěčský klub Kraken Litoměřice p.s. 483478 Litoměřice, Horní Rybářská 14 95 000 82 000

10 Slavoj Litoměřice, z.s. 14866170 Litoměřice, Písečný ostrov 1928/1 1 500 000 900 000

11 Sport Judo Litoměřice, z.s. 62768514 Litoměřice, Ladova 413/5 500 000 425 000

12 Table Tennis Club Litoměřice, z.s. 46768050 Litoměřice, Sládkova 852/3 400 000 250 000

13 TJ Sokol Litoměřice 41326334 Litoměřice, Osvobození 191/17 100 000 80 000

14 TJ Sokol Pokratice - Litoměřice z.s. 524280 Litoměřice, Pokratická 80/44 300 000 300 000

15 Trampolíny Litoměřice, z.s. 46772782 Litoměřice, Šafaříkova 1203/7 140 000 110 000

16 Veslařský klub Slavoj Litoměřice, z.s. 1343394 Litoměřice, Střelecký ostrov 1013/3 690 000 365 000

CELKEM 5 312 000 3 401 000



Vzorová smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost sportovních spolků nad 50 tisíc 
 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
č. ŠKAS xxx/17 

uzavřená podle § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů a podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 

ve znění pozdějších předpisů 
 
Město Litoměřice 
se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČO: 002 63 958 
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 1524-471/0100 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
název spolku 
se sídlem ………. 
IČO: ………  
zastoupený ……… 
bankovní spojení: ……… 
číslo účtu: ………  
(dále jen příjemce) 
 

uzavírají tuto smlouvu: 
 

 Čl. 1 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Tato smlouva se uzavírá na základě pravidel pro poskytování dotací z Programu 
podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích pro rok 2017. 
 
2. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace ze strany poskytovatele  
na částečnou úhradu zabezpečení činnosti příjemce pro rok 2017 (platby pronájmů, 
energie, nákup materiálů, sportovního náčiní, výbavy (vyjma dlouhodobého 
hmotného/nehmotného investičního majetku), pořádání turnajů, soutěží vč. nákupu 
věcných odměn a cen pro účastníky, účast na výcvikových táborech, tréninkových 
srazech, soutěžích vč. souvisejících personálních nákladů a ubytování, stravování, 
startovného, dopravného, cestovného a náklady na pohonné hmoty do vozidel, která jsou 
ve vlastnictví spolku, přepravujících osoby na sportovní akce, platby rozhodčím, soutěžně 
technické záležitosti (hostování a přestup hráčů), neinvestiční opravy (havárie), údržba 
vlastních sportovišť). 

Čl. 2 
Výše a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a ve 
smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. …………. ze dne 2. 2. 2017, 
poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na rok 2017 jednorázovou účelovou dotaci na výdaje 
uvedené v Čl. 1 této smlouvy ve výši ……….. Kč (slovy: …………….. korun českých).  



2. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele  
č. 1524-471/0100 na účet příjemce č. …………. vedeného u ………., nejpozději do 14 dnů 
od účinnosti a platnosti této smlouvy, která bude splněna zveřejněním v ISRS podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).   
 
3. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace 
nejpozději do 31. 1. 2018. 
 

Čl. 3 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
Příjemce dotace prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 
 
1. Příjemce se zavazuje použít dotaci výhradně k úhradě výdajů specifikovaných v  
Čl. 1 této Smlouvy. 
 
2. Příjemce dotace je povinen použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou a právními 
předpisy, zejména se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/19991Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
3. Příjemce nesmí převést dotaci na jinou právnickou osobu či fyzickou osobu. 
 
4. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.  
 
5. Příjemce prohlašuje, že nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti ve vztahu 
k poskytovateli a není v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v budoucnu, 
je příjemce dotace povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit poskytovateli dotace. 
Zahájení insolvenčního řízení je důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany 
poskytovatele dotace. 
 
6. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce 
dotace. 
 
7. Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách příjemce dotace jako jsou 
vlastnická práva, vstup do likvidace, přeměna právnické osoby, změna statutárního 
zástupce, změna názvu, bankovního spojení, sídla či doručovací adresy apod., a to do 14 
dnů ode dne, kdy tato skutečnost (změna) nastala. 
 
8. Uvádět po celou dobu čerpání dotace na všech tiskovinách, elektronických nebo jiných 
médiích (CD, DVD, na internetu apod.) vyhotovených v rámci činnosti příjemce dotace a 
na viditelných místech při všech akcích souvisejících s činností, že jsou realizovány za 
finanční spoluúčasti Města Litoměřice.  
 
9. Příjemce dotace se zavazuje na originálech dokladů proplácených z dotace Města 
Litoměřice uvádět: „Tento náklad je hrazen z dotace Města Litoměřice“. 
 
10. Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a 
dalších údajů uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace. 
 
11 Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, 



není označován za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud postupuje 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích tohoto 
závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových 
podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem  
k veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se zveřejněním 
veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy podle zákona  
č. 106/1999 Sb., a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
 
12. Příjemce je povinen zajistit obecné povinnosti při nakládání s odpady vč. třídění 
jednotlivých složek odpadu minimálně v rozsahu papír – plast – sklo (a dalších složek 
např. kovů dle konkrétních podmínek činnosti). 
 

Čl. 4 
Finanční vypořádání dotace 

 
1. V případě, že příjemce nedoloží náklady ve výši přiznané dotace, je příjemce povinen 
nevyužitou dotaci vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to 
nejpozději do 15. 2. 2018.  
 
2. Dotace nebude vyplacena, pokud poskytovatel po uzavření smlouvy zjistí, že příjemce 
dotace má vůči poskytovateli nesplněné finanční závazky po datu splatnosti nebo bylo 
zahájeno insolvenční řízení s osobou příjemce dotace nebo vstup do likvidace. 
 

Čl. 5 
Kontrola čerpání dotace 

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

 
Čl. 6 

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

• písemné Dohody obou smluvních stran.  
Při ukončení Smlouvy Dohodou je příjemce dotace povinen vrátit bezhotovostním 
převodem na účet poskytovatele dotace poskytnutou část dotace, která mu již byla 



vyplacena, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení Dohody 
podepsané oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

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

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



následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.  
 

Čl. 7 
Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

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

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

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



příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  
 
2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží 
poskytovatel dotace a příjemce dotace. 
 
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem jejich 
pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. 
 
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních 
stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Zastupitelstva města Litoměřice. 
 
5. Rada města Litoměřice schválila usnesením č. 719/23/2016 ze dne 15. 12. 2016 
v souladu s vyhláškou č. 1/2002, o znaku a praporu města Litoměřic užívání znaku Města 
Litoměřice při všech formách propagace akcí a celoročních činností subjektů, 
podpořených finančními prostředky z rozpočtu města Litoměřice.  
 
6. Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž 
uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání.  
 
7. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, 
nejsou-li smluvní strany současně přítomny, pak dnem dojití podepsané smlouvy druhé 
smluvní straně.  
 
8. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto 
právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu 
zveřejní v ISRS. 
 
9. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se 
zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, 
které se neuveřejňují.  
 
 
V Litoměřicích dne ………………….   V Litoměřicích dne ……………………  
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..      ………………………………………….. 
Město Litoměřice                                            název spolku 
zastoupené místostarostou                            zastoupený …….  
Mgr. Karlem Krejzou                                       



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

 
 

N  Á  V  R  H     D  O     ZM 
 
 
pro jednání ZM, dne:  2.2.2017 
předkládá:  Mgr. Karel Krejza - místostarosta                 
zpracovala: Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru ŠKSaPP 
 
 
Návrh:  
Schválení nového znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na 
Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141.  
 
Odůvodn ění: 
V návaznosti na usnesení RM ze dne 24.1.2017, kterým byl schválen vznik Kulturního a kongresového centra při 
příspěvkové organizaci Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 
44557141, jehož cílem je propojení prostor objektu Domu kultury a Hradu Litoměřice, které budou nabízeny a 
propagovány jednotně jako multifunkční kulturní a kongresové centrum k pořádání kulturních, společenských, 
vzdělávacích a osvětových akcí, pořádání kongresů a další zájmové činnosti vedoucí k uspokojení kulturních 
potřeb souvisejících s aktivním využitím volného času obyvatel města i jeho návštěvníků, předkládá odbor ŠKSaPP 
ZM ke schválení nové znění zřizovací listiny PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 
Litoměřice, IČO: 44557141 – viz příloha orig. zápisu. Změnami jsou dotčena zejména ustanovení Čl. 3 Hlavní účel 
a předmět činnosti a Čl. 4 Doplňková činnost. 
Návrh byl projednán a připomínkován jak pracovníky útvaru kontroly a interního auditu, tak i právního oddělení 
kanceláře starosty a tajemníka. 
 
 
Dopad do rozpo čtu m ěsta: 
Bude předložen samostatným návrhem na jednání ZM dne 27.4.2017 
 
  
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje nové zn ění zřizovací listiny PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 
Litoměřice, IČO: 44557141  (viz příloha orig. zápisu). 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení RM č. :                                              
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Město Litoměřice v rámci samostatné působnosti na základě § 84 zákona č.128/2000 Sb.,o 
obcích a § 27 a násl. zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
vydává úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení 
Litoměřice. 
 
 

Zřizovací listina příspěvkové organizace 
 
 

Čl. 1 
Úplný název zřizovatele 

 
Název:   Město Litoměřice  
Adresa :  Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČ:   00263958 
Zastoupené :  Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou 
(dále jen zřizovatel) 
 

Čl. 2 
Název, sídlo, IĆ organizace 

 
Název organizace: Městská kulturní zařízení v Litoměřicích 
Sídlo organizace: Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, okres Litoměřice 
Součást organizace:    Divadlo K. H. Máchy, Máchovy schody 3, Litoměřice 
                                    Kino Máj, Sovova 4, Litoměřice 

Kulturní a kongresové centrum, Na Valech 2028/Tyršovo nám. 68, 
Litoměřice 

Právní forma:  příspěvková organizace 
IČ:   44557141 
(dále jen organizace) 
 

Čl. 3 
Hlavní účel a předmět činnosti 

 
3.1 Účelem zřízení příspěvkové organizace je zabezpečení záležitostí, které jsou dle § 35 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v zájmu obce a jejich občanů v části týkající se péče o 
kulturní rozvoj občanů města a jeho okolí. 

 
3.2  Předmětem činnosti je pořádání kulturních, společenských, vzdělávacích a osvětových 

akcí, pořádání kongresů a další zájmové činnosti vedoucí k uspokojení kulturních potřeb 
souvisejících s aktivním využitím volného času obyvatel města i jeho návštěvníků. 

 
Čl. 4 

Doplňková činnost 
 

4.1 Zřizovatel povoluje provozování doplňkové činnosti navazující na hlavní účel organizace 
vymezený v Čl. 3 tak, aby mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a 
odbornost svých zaměstnanců. Podmínkou provozování doplňkové činnosti je splnění 
těchto podmínek: 
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 - doplňková činnost nesmí ovlivnit plnění hlavního účelu organizace, 
- doplňková činnost je v rámci hospodaření sledována odděleně, 
- doplňková činnost se realizuje podle platných předpisů a norem, 
- doplňková činnost nesmí být ztrátová.  

 
4.2 Organizace je oprávněna k následující doplňkové činnosti: 

 
- reklamní činnost 
- hostinská činnost 
- pronájem nemovitostí a věcí movitých 
 

  Čl. 5 
Statutární orgán 

 
5.1  Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada Města 

Litoměřice.  
 
5.2 Ředitel plní úkoly vedoucího organizace, řídí se obecně závaznými předpisy a je oprávněn 

samostatně zastupovat organizaci ve všech záležitostech, které se jí týkají, pokud 
zřizovací listina nestanoví jinak. 

 
5.3 Ředitel jedná jménem organizace tím způsobem, že k vytištěnému nebo napsanému názvu 

organizace a svému jménu připojí svůj vlastnoruční podpis. 
 
5.4 Ředitel zajišťuje veškerá jednání za organizaci v pracovněprávních vztazích s výjimkou 

úkonů týkajících se jeho osoby. V otázkách pracovněprávních, týkajících se ředitele, 
rozhoduje a vydává souhlas statutární zástupce zřizovatele nebo jím pověřený pracovník, 
s výjimkou pracovněprávních otázek výslovně vyčleněných v pracovním řádu. 

 
5.5 Ředitel jmenuje a odvolává svého zástupce. Jmenování a odvolání oznamuje před jeho 

účinností zřizovateli. 
 
5.6  Dodatky a změny organizačního a pracovního řádu a vnitropodnikových směrnic 

předkládá ředitel nejdéle do 1 měsíce od jejich zpracování Radě města ke schválení. 
 

Čl. 6 
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele 

 
6.1 Zřizovatel předává organizaci k hospodaření majetek, který je jeho vlastnictvím, 

k zajištění hlavního účelu, ke kterému byla zřízena, za účelem jeho řádného 
hospodářského využití. Seznam předávaného majetku je uveden v příloze č. 1 podle stavu 
inventarizace k 31.12.2016.  

 
 

Čl. 7 
Vymezení majetkových práv 

 
7.1 Majetek uvedený v bodu 6.1 (dále jen svěřený majetek) je pro organizaci nedotknutelný,   
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      nelze jím ručit, zcizit jej ani jej zatížit právy třetích osob. 
 
 
7.2 Touto zřizovací listinou rozhodl zřizovatel v souladu s § 27 odst. 5 písm. d) zákona  č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů o tom, že organizace 
nabývá do svého vlastnictví oběžná aktiva a drobný dlouhodobý majetek. Organizace 
z rozhodnutí zřizovatele rovněž nabývá do vlastnictví movitý majetek vymezený 
v ustanovení § 26 a 32a zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, přičemž rozhodnutí 
zřizovatele o nabývání takto vymezeného majetku do vlastnictví organizace se vztahuje 
jen na majetek pořízený v souladu s plánem pořízení majetku, který byl zřizovatelem 
schválen pro příslušný rok. 

 
7.3  Příspěvková organizace je dále oprávněna nabývat do svého vlastnictví majetek potřebný 

k výkonu činností, pro které byla zřízena, a to majetek nabytý darem nebo děděním, avšak 
vždy jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Předchozí písemný souhlas musí 
být udělen pro jednotlivý právní úkon s výjimkou přijetí peněžitého neúčelového daru. 
Předchozí souhlas zřizovatele bude vydán na základě předloženého soupisu přislíbených 
darů nebo i pro jednotlivý dar. Touto zřizovací listinou poskytuje zřizovatel předchozí 
souhlas pro přijetí finančních darů účelově neurčených. 

 
7.4 Pořízení či zcizení NEMOVITÉHO majetku podléhá vždy písemnému souhlasu 

zřizovatele, a to bez ohledu na výši jeho pořizovací ceny. 
 
7.5  Veškerý majetek je organizace povinna spravovat pro hlavní účel, ke kterému byla 

zřízena. Organizace je povinna majetek účelně a efektivně využívat, pečovat o jeho 
ochranu, rozvoj a zvelebení, vytvářet podmínky pro případný další investiční rozvoj. 

 
7.6  Odpisy majetku prováděné organizací podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu  

jsou zdrojem investičního fondu. Odpisový plán je součástí vnitřních předpisů 
organizace. 

 
7.7  O všech formách pořízení majetku, včetně pořízení na splátky nebo nájmem s právem 

koupě, rozhoduje v rámci zřizovatelem schváleného plánu pořízení majetku ve své 
pravomoci ředitel organizace, jím pověřený pracovník nebo pracovník odpovědný dle 
organizačního řádu. 

 
7.8  Při vyřazení nebo prodeji přebytečného, neupotřebitelného nebo nepoužitelného majetku, 

je povinen ředitel, postupovat podle platné Směrnice určující vztahy a hospodaření 
příspěvkových organizací zřízených Městem Litoměřice. Výnosy z prodeje svěřeného 
majetku i majetku ve vlastnictví organizace jsou zdrojem investičního fondu. 

 
7.9 Organizace je povinna svěřený majetek i majetek ve vlastnictví chránit před ztrátou, 
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poškozením, zničením či zavlečením, je povinna majetek pojistit a zajistit jeho pravidelné 
předepsané revize. S veškerým majetkem je povinna nakládat s péčí řádného hospodáře a 
splnit veškeré právní povinnosti, které jsou s provozováním majetku spojeny. 

 
 

Čl. 8 
Finanční hospodaření 

 
8.1  Organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a peněžními 

prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky svých 
fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob a s prostředky přijatými 
z jiných rozpočtů. 

 
8.2  Organizace je povinna hospodařit tak, aby plnila závazné ukazatele stanovené 

zřizovatelem. Pokud organizace dosáhne zlepšeného hospodářského výsledku, použije jej 
k tvorbě fondu odměn a rezervního fondu v rámci pravidel stanovených zákonem č. 
2520/20200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

 
8.3  Cenotvorba služeb a zboží poskytovaných v rámci doplňkové činnosti se řídí zákonem   
č. 526/1990 Sb., o cenách a hospodářskou soutěží v daném místě a čase. 

 
8.4  V případě  zadávání veřejných  zakázek se organizace řídí příslušnými právními předpisy  

a   směrnicemi  vydanými  zřizovatelem. Zřizovatel si  vyhrazuje  právo  jmenovat  člena  
výběrové komise. 

 

Čl. 9 
Doba trvání organizace 

 
9.1  Příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou. 

 

Čl. 10 
Ostatní ustanovení 

 
10.1 Ověření účetní závěrky a kontrolu hospodaření organizace provádí k tomu příslušný 

odbor Městského úřadu Litoměřice, pokud zřizovatel nebo ředitel organizace neuloží 
povinnost ověřit účetní závěrku auditorem. 

 
10.2  Při výkonu své činnosti se organizace řídí obecně závaznými předpisy a vnitřními  
          předpisy zřizovatele. 
 
10.3  Další práva a povinnosti zřizovatele a organizace, pokud nejsou stanovena v této 

zřizovací listině, se řídí příslušnými právními předpisy. 
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Čl. 11 
Závěrečná ustanovení 

 
Tato    zřizovací   listina   nahrazuje   v plném   rozsahu   zřizovací  listinu   ze    dne  
25.4.2012 včetně všech dodatků.  
 
Tato zřizovací listina byla schválena Zastupitelstvem města Litoměřice dne 2.2.2017 
usnesením č. …………..  a nabývá účinnosti dnem 1.4.2017. 
 
 
 
 
V Litoměřicích dne ……………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ……………………………… 

                 Mgr. Ladislav Chlupáč 
                                                                         starosta 







 
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:  2.2.2017 
předkládá:  Mgr. Karel Krejza - místostarosta                 
zpracovala: Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru ŠKSaPP 
 
 
Návrh:  
Schválení nového znění zřizovací listiny PO Centrum cestovního ruchu Litoměřice, Mírové náměstí 16/8a, 412 01 
Litoměřice, IČO: 72019018. 
 
 
Odůvodn ění: 
V návaznosti na usnesení RM ze dne 24.1.2017, kterým byl schválen vznik Kulturního a kongresového centra při 
příspěvkové organizaci Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 
44557141, jehož cílem je propojení prostor objektu Domu kultury a Hradu Litoměřice, které budou nabízeny a 
propagovány jednotně jako multifunkční kulturní a kongresové centrum k pořádání kulturních, společenských, 
vzdělávacích a osvětových akcí, pořádání kongresů a další zájmové činnosti vedoucí k uspokojení kulturních 
potřeb souvisejících s aktivním využitím volného času obyvatel města i jeho návštěvníků, předkládá odbor ŠKSaPP 
ZM ke schválení nové znění zřizovací listiny PO Centrum cestovního ruchu, Mírové náměstí 16/8a, 412 01 
Litoměřice, IČO: 72019018 – viz příloha orig. zápisu. Změnami jsou dotčena zejména ustanovení Čl. 3 Hlavní účel 
a předmět činnosti a Čl. 4 Doplňková činnost. 
Návrh byl projednán a připomínkován jak pracovníky útvaru kontroly a interního auditu, tak i právního oddělení 
kanceláře starosty a tajemníka. 
 
 
 
Dopad do rozpo čtu m ěsta: 
Bude předložen samostatným návrhem na jednání ZM dne 27.4.2017 
 
 
 
  
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje nové zn ění zřizovací listiny PO Centrum cestovního ruchu Litoměřice, Mírové náměstí 16/8a, 412 
01 Litoměřice, IČO: 72019018 (viz příloha orig. zápisu). 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení RM č. :                                              
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Město Litoměřice v rámci samostatné působnosti na základě §84 zákona č.128/2000 Sb.,        
o obcích a § 27 a násl. Zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
vydává úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Centrum cestovního ruchu 
Litoměřice. 
 
 

Zřizovací listina příspěvkové organizace 
 
 

Čl. 1 
Úplný název zřizovatele 

 
Název:   Město Litoměřice,  
Adresa :  Mírové náměstí 15/7, 412 01  Litoměřice 
IČ:   00263958 
Zastoupené :  Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou 
(dále jen zřizovatel) 
 

Čl. 2 
Název, sídlo, IĆ organizace 

 
Název organizace: Centrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace 
Sídlo organizace: Mírové náměstí 16/8a, 412 01 Litoměřice, okres Litoměřice 
Právní forma:  příspěvková organizace 
IČ:   72019018 
(dále jen organizace) 
 

Čl. 3 
Hlavní účel a předmět činnosti 

 
3.1 Hlavním účelem zřízené  příspěvkové  organizace je zajištění marketingu města ve smyslu 
zvýšení atraktivity města pro všechny cílové skupiny a zajištění provozu informačního centra 
na Mírovém náměstí.  
3.2 Předmět činnosti je zejména vymezen jako poskytování informačních služeb široké 
veřejnosti a podpora turistického ruchu. Organizace propaguje město Litoměřice a turistický 
region České středohoří, prezentuje historické a přírodní pamětihodnosti města Litoměřice a 
regionu České středohoří, komunikuje se subjekty působícími v cestovním ruchu, včetně 
aktivního vyhledávání možných partnerů pro rozvoj a spolupráci v cestovním ruchu. Dále se 
zabývá základním marketingovým výzkumem veřejného mínění, zpracováním analýz 
s následným vypracováním opatření v podobě marketingového plánu a jeho pravidelné 
aktualizace reflektující potřeby města, vyhodnocuje aktuální trendy v oblasti cestovního ruchu 
a oblastech s ním souvisejících, připravuje prezentace města, reprezentuje jej na veletrzích a 
výstavách. Vydává propagační materiály s ohledem na potřeby a požadavky města a turistů. 
 
3.3  Organizace poskytuje služby zřizovateli dle zadání zřizovatele. 
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Čl .4 
Doplňková činnost 

 
4.1 Zřizovatel povoluje provozování doplňkové činnosti navazující na hlavní účel organizace 
      tak,  aby  mohla  lépe  využívat  všechny  své  hospodářské  možnosti  a  odbornost svých  
      zaměstnanců.  Podmínkou  provozování  doplňkové  činnosti  je  splnění těchto podmínek: 
 

- doplňková činnost nesmí ovlivnit plnění hlavního účelu organizace, 
- doplňková činnost je v rámci hospodaření sledována odděleně, 
- doplňková činnost se realizuje podle platných předpisů a norem, 

      -    doplňková činnost nesmí být ztrátová. 
 
4.2 Organizace je oprávněna k následující doplňkové činnosti: 
 

- Reklamní činnost, mediální zastoupení. 
- Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce. 
- Obchodní činnost. 
- Zprostředkování obchodu a služeb. 
- Pronájem věcí movitých. 
- Pořádání kurzů, školení vč. lektorské činnosti. 
- Překladatelská a tlumočnická činnost. 
- Pořádání prodejních a obdobných akcí. 
- Prodej vstupenek na kulturní, sportovní a společenské akce. 

 
Výkon jmenovaných činností pro zřizovatele, pokud obsahově mohou spadat do předmětu 
hlavní činnosti, se řídí ustanovením bodu 3.3. této zřizovací listiny.  
 

Čl. 5 
Statutární orgán 

 
5.1. Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada města 
       Litoměřice. 
 
5.2 Ředitel plní úkoly vedoucího organizace, řídí se obecně závaznými předpisy a je oprávněn  
      samostatně   zastupovat   organizaci   ve  všech  záležitostech,  které  se  jí   týkají,   pokud 
      zřizovací listina nestanoví jinak. 
 
5.3 Ředitel jedná jménem organizace tím způsobem, že k vytištěnému nebo napsanému názvu 
      organizace a svému jménu připojí svůj vlastnoruční podpis.  
 
5.4 Ředitel   zajišťuje  veškerá jednání za organizaci v pracovněprávních vztazích s výjimkou 

úkonů týkajících se jeho osoby. V otázkách pracovněprávních, týkajících se ředitele,  
rozhoduje a vydává souhlas statutární zástupce zřizovatele nebo jím pověřený pracovník, 
s výjimkou pracovněprávních otázek výslovně vyčleněných v pracovním řádu. 

 
5.5 Ředitel jmenuje a odvolává svého zástupce.  Jmenování  a  odvolání  oznamuje  před  jeho  
      účinností zřizovateli. 
 
5.6 Dodatky   a   změny   organizačního   a   pracovního   řádu   a vnitropodnikových směrnic  
       předkládá ředitel nejdéle do 1 měsíce od jejich zpracování Radě města ke schválení. 
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Čl. 6 

Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele 
 
6.1 Zřizovatel    předává   organizaci  k   hospodaření   majetek,   který  je  jeho   vlastnictvím,  
       k   zajištění   hlavního   účelu,   ke   kterému   byla   zřízena,    za   účelem   jeho  řádného  
      hospodářského využití. Seznam předávaného majetku je uveden v příloze č. 1  podle stavu  
      inventarizace  k  31.12.2016.   
 

Čl. 7 
Vymezení majetkových práv 

 
7.1  Majetek uvedený v bodu 6.1 (dále jen svěřený majetek) je pro organizaci nedotknutelný,   

nelze jím ručit, zcizit jej ani jej zatížit právy třetích osob. 
 
7.2 Touto zřizovací listinou rozhodl zřizovatel v souladu s § 27 odst. 5 písm. d) zákona          
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů o tom, že organizace 
nabývá do svého vlastnictví oběžná aktiva a drobný dlouhodobý majetek. Organizace       
z rozhodnutí zřizovatele rovněž nabývá do vlastnictví movitý majetek vymezený 
v ustanovení § 26 a 32a zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, přičemž rozhodnutí 
zřizovatele o nabývání takto vymezeného majetku do vlastnictví organizace se vztahuje 
jen na majetek pořízený v souladu s plánem pořízení majetku, který byl zřizovatelem 
schválen pro příslušný rok. 

 
7.3 Příspěvková organizace je dále oprávněna nabývat do svého vlastnictví majetek potřebný 

k výkonu činností, pro které byla zřízena, a to majetek nabytý darem nebo děděním, avšak 
vždy jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Předchozí písemný souhlas musí 
být udělen pro jednotlivý právní úkon s výjimkou přijetí peněžitého neúčelového daru. 
Předchozí souhlas zřizovatele bude vydán na základě předloženého soupisu přislíbených 
darů nebo i pro jednotlivý dar. Touto zřizovací listinou poskytuje zřizovatel předchozí 
souhlas pro přijetí finančních darů účelově neurčených. 

 
7.4 Pořízení či zcizení NEMOVITÉHO majetku podléhá vždy písemnému souhlasu 

zřizovatele, a to bez ohledu na výši jeho pořizovací ceny. 
 
7.5 Veškerý majetek je organizace povinna spravovat pro hlavní účel, ke kterému byla 

zřízena. Organizace je povinna majetek účelně a efektivně využívat, pečovat o jeho 
ochranu, rozvoj a zvelebení, vytvářet podmínky pro případný další investiční rozvoj. 

 
7.6 Odpisy majetku prováděné organizací podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 

jsou zdrojem investičního fondu. Odpisový plán je součástí vnitřních předpisů  
organizace.  
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7.7 O všech formách pořízení majetku, včetně pořízení na splátky nebo nájmem s právem   
koupě, rozhoduje v rámci zřizovatelem schváleného plánu pořízení majetku ve své 
pravomoci ředitel organizace, jím pověřený pracovník nebo pracovník odpovědný dle 
organizačního řádu.   

 
7.8 Při vyřazení nebo prodeji přebytečného, neupotřebitelného nebo nepoužitelného majetku, 

je povinen ředitel, postupovat podle platné Směrnice určující vztahy a hospodaření 
příspěvkových organizací zřízených Městem Litoměřice. Výnosy z prodeje svěřeného 
majetku i majetku ve vlastnictví organizace jsou zdrojem investičního fondu. 

 
7.9 Organizace je povinna svěřený majetek i majetek ve vlastnictví chránit před ztrátou, 

poškozením, zničením či zavlečením., je povinna majetek pojistit a zajistit jeho pravidelné 
předepsané revize. S veškerým majetkem je povinna nakládat s péčí řádného hospodáře     
a splnit veškeré právní povinnosti, které jsou s provozováním majetku spojeny. 

 
Čl. 8 

Finanční hospodaření 
 
8.1 Organizace  hospodaří  s  peněžními  prostředky  získanými  vlastní  činností a peněžními 

prostředky  přijatými  z rozpočtu  svého  zřizovatele.  Dále  hospodaří  s prostředky svých 
      fondů,  s  peněžitými  dary  od  fyzických  a  právnických  osob  a  s  prostředky  přijatými 
      z jiných rozpočtů. 
 
8.2 Organizace   je   povinna  hospodařit   tak,   aby  plnila    závazné   ukazatele    stanovené  
       zřizovatelem. Pokud organizace dosáhne zlepšeného hospodářského výsledku, použije jej  
       k   tvorbě  fondu   odměn  a  rezervního  fondu  v  rámci  pravidel  stanovených  zákonem 
       č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
 
8.3 Cenotvorba  služeb  a  zboží  poskytovaných  v rámci doplňkové činnosti se řídí zákonem  
       č. 526/1990 Sb., o cenách a hospodářskou soutěží v daném místě a čase. 
 
8.4 V případě zadávání veřejných  zakázek se  organizace řídí příslušnými právními předpisy. 
       Zřizovatel si vyhrazuje právo jmenovat člena výběrové komise. 
 

Čl. 9 
Doba trvání organizace 

 
9.1  Příspěvková organizace se zřizuje na dobu neurčitou.  
 

Čl. 10 
Ostatní ustanovení 

 
10.1 Ověření  účetní   závěrky  a  kontrolu  hospodaření  organizace provádí k  tomu příslušný  

odbor  Městského úřadu Litoměřice,  pokud  zřizovatel  nebo  ředitel  organizace  neuloží     
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povinnost ověřit účetní závěrku auditorem. 
 
10.2  Při  výkonu  své  činnosti  se  organizace  řídí  obecně  závaznými  předpisy  a  vnitřními   
         předpisy zřizovatele. 
 
10.3  Další  práva  a   povinnosti  zřizovatele  a   organizace,  pokud  nejsou  stanovena  v  této           
         zřizovací listině, se řídí příslušnými právními předpisy. 
 

Čl. 11 
Závěrečná ustanovení 

 
Tato zřizovací listina nahrazuje v plném rozsahu zřizovací listinu ze dne 25.4.2012           
 
Tato zřizovací listina byla schválena Zastupitelstvem města Litoměřice dne 2.2.2017 
usnesením č. ………………. a nabývá účinnosti dnem  1.4.2017. 
 
 
 
V Litoměřicích dne ………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ……………………………… 

                 Mgr. Ladislav Chlupáč 
                                                                         starosta 

                                       







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:    2.2.2017 
předkládá: Mgr. Karel Krejza, místostarosta  
zpracoval: Ing. Andrea Křížová , vedoucí odboru ŠKSaPP 
   
Návrh:  
 
Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Revit alizace objektu Stará radnice č.p. 171“:   
 

a. Schválení podání žádosti o dotaci do Integrované ho regionálního opera čního 
programu, specifického cíle 3.1 Zefektivn ění prezentace, posílení ochrany a rozvoje 
kulturního d ědictví na  projekt  „Revitalizace objektu Stará rad nice č.p. 171“. 

b. Schválení zajišt ění p ředfinancování projektu „Revitalizace objektu Stará radnice č.p. 
171“. 

c. Schválení zajišt ění spolufinancování projektu „Revitalizace objektu Stará radnice č.p. 
171“. 

 
 
Odůvodn ění: 
 
Záměrem města Litoměřice je v souladu se Smlouvou o spolupráci schválenou ZM dne 23.6.2016 
provést kompletní rekonstrukci objektu Stará radnice č.p. 171. (viz příloha orig. zápisu). 
V neuspokojivém stavu je konstrukce krovu spolu se střešní krytinou, vedení inženýrských sítí, části 
kulturní památky, které jsou díly výtvarných umění a uměleckořemeslnými pracemi a ostatní 
konstrukce budovy. Objekt je v současné době v užívání Oblastním muzeem v Litoměřicích, 
příspěvkovou organizací, zřízenou Ústeckým krajem, a to na základě nájemní smlouvy, dále je 
částečně využíván pro provozovnu kavárny a obchod.  
Obnova nemovité kulturní památky umožní nájemci resp. Oblastnímu muzeu v Litoměřicích realizovat 
moderní muzejní expozici, která má specifické nároky z pohledu bezpečnosti a ochrany 
vystavovaných sbírkových předmětů, pohybu návštěvníků a vlastního provozu. Pro ostatní uživatele, 
mimo prostor užívaných Oblastním muzeem, vznikne reprezentativní interiér odpovídající požadavkům 
statutu nemovité kulturní památky a zároveň i nárokům vlastního provozu v tomto objektu. 
Jelikož jde o objekt, který je nemovitou kulturní památkou zapsanou na indikativním seznamu 
Národních kulturních památek, a záměr revitalizace splňuje podporované aktivity výzvy č. 52 – 
Revitalizace vybraných památek II. IROP cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje 
kulturního dědictví, je možné získat finanční podporu až ve výši 90% způsobilých nákladů projektu 
(EFRR 85%, 5% SR). Specifické podmínky viz příloha návrhu. 
Projektová dokumentace je zpracovávána jak za účasti odborných pracovníků památkové péče, tak 
vedení Oblastního muzea v Litoměřicích. Termín pro odevzdání projektové dokumentace ke 
stavebnímu povolení je 1.3.2017, žádost bude podána nejpozději do 28.3.2017. 
 
Dopad do rozpo čtu m ěsta 
 
V současné době není známa přesná částka nákladů shora uvedeného záměru, bude upřesněna po 
dodání kompletní PD včetně rozpočtu projektanta. Odhad je cca 30mil Kč.  V případě kladného 
rozhodnutí o poskytnutí dotace budou náklady zahrnuty do výdajů rozpočtu města až pro rok 2018. 
 
Návrh na usnesení:    
 



ZM schvaluje 

a) podání žádosti o dotaci do Integrovaného regioná lního opera čního programu specifického 
cíle 3.1 Zefektivn ění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturníh o dědictví, kolová výzva č. 
52 Revitalizace vybraných památek II. na  projekt „ Revitalizace objektu Stará radnice č.p. 171“. 

b) zajišt ění p ředfinancování projektu „Revitalizace objektu Stará radnice č.p. 171“ve výši 100 % 
celkových výdaj ů projektu v č. DPH. 

c) zajišt ění spolufinancování projektu „Revitalizace objektu Stará radnice č.p. 171“ ze strany 
města Litom ěřice ve výši minimáln ě 10 % z celkových zp ůsobilých výdaj ů projektu v č. DPH.  
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:     
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Revize 
č. 

Kapitola Předmět revize Zdůvodnění 
revize 

Za správnost Datum 
platnosti 
revize 

1.1 2.4 Doplnění k povinné 
příloze č. 2 a č. 7  

Sjednocení výzev 
v IROP 

M. Fišerová 27. 10. 
2016 

1.1 2.4 Doplnění výčtu 
žadatelů, kteří přílohu 
č. 5 Výpis z rejstříku 
trestů nedokládají 

Sjednocení 
povinností u 
výzev v IROP 

M. Fišerová 27. 10. 
2016 

1.1 2.4 Doplnění odkazu na 
Obecná pravidla u 
přílohy č. 11 Čestné 
prohlášení o 
skutečném majiteli  

Sjednocení podle 
vzoru 
v Obecných 
pravidlech 

M. Fišerová 27. 10. 
2016 

1,1 2.4 Nová příloha č. 12 
k doložení havarijního 
stavebně-technického 
stavu památky 

Z důvodu 
jednoznačného 
hodnocení 
věcného kritéria 

M. Fišerová 27. 10. 
2016 

1.1 2.6 Doplnění způsobilých 
výdajů u movitých 
NKP; doplnění u 
nákupu pozemku a 
staveb; doplnění u 
exteriéru památek 

Z důvodu 
jednoznačného 
určení výdajů 
pro movité NKP 
a výkladu EK k 
nákupům 
pozemků a 
staveb 

M. Fišerová 27. 10. 
2016 

1.1 2.13 Upřesnění vyplnění 
datových položek 
k zjištění velikosti 
podniku 

Zjednodušení 
pro žadatele – 
územně 
samosprávné 
celky  

A. Korčiáno
vá 

27. 10. 
2016 

1.1 2.14 Upřesnění k CBA pro 
veřejnou podporu a 
standardní CBA 

Z důvodu lepší 
srozumitelnosti 
textu. 

H. Čikarová 27. 10. 
2016 

1.1 8 Udržitelnost -  
zjednodušení ve vazbě 
na změnu Podmínek 

Odstranění 
povinnosti 
sledovat 
indikátor 
návštěvnosti po 
celou dobu 
udržitelnosti 

M. Fišerová 27. 10. 
2016 

1.1 Příloha 
č. 1 

Úprava postupů 
v MS2014+ v kap. 3.9 
Etapy projektu 

Úprava postupů 
v MS2014+ 
s ohledem na 
aktualizace 

J. Trőgl 27. 10. 
2016 
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sytému 
1.1 Příloha 

č. 2 
Úprava Osnovy studie 
proveditelnosti 

Doplnění do kap. 
13 

A. Larionova 27. 10. 
2016 

1.1 Příloha 
č. 3 

Zjednodušení 
vykazování indikátoru 
9 10 05 Zvýšení 
očekávaného počtu 
návštěv 
podporovaných 
kulturních a 
přírodních památek a 
atrakcí 

Zjednodušení 
pro žadatele – 
vykazování 
indikátoru pouze 
v 1. zprávě o 
udržitelnosti 

J. Heřmánek 27. 10. 
2016 

1.1 Přílohy 
č. 4 - 7 

Podmínky – 
aktualizace podle 
obecného vzoru a 
úprava podmínek u 
indikátoru 9 10 05 

Aktualizace 
zejména ve 
vazbě na 
zjednodušené 
vykazování 
indikátoru 9 10 
05 

J. Vejsadová 27. 10. 
2016 



 

1. Úvod 
Pravidla pro žadatele a příjemce mají dvě části, Obecná a Specifická pravidla (dále jen 
„Pravidla“). Oboje jsou pro žadatele a příjemce závazná od data jejich platnosti.  

UPOZORNĚNÍ 

Není-li v těchto Pravidlech stanoveno jinak, postupují žadatelé a příjemci v 
souladu s Obecnými pravidly.  

Pravidla mohou být v průběhu realizace IROP aktualizována. O aktualizaci Pravidel 
budou žadatelé a příjemci informováni na internetových stránkách 
http://www.dotaceEu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP.  

Obecná pravidla vydal Řídicí orgán IROP (dále jen „ŘO IROP“) a jsou platná pro všechny 
výzvy, specifické cíle (dále také „SC“) a typy příjemců. Obecná pravidla jsou zveřejněna 
na webových stránkách http://www.dotaceEu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP. 

Obecná pravidla obsahují tyto kapitoly: 

 Vyhlášení výzvy a předkládání žádosti o podporu 
 Hodnocení a výběr projektů 
 Příprava a realizace projektu 
 Investiční plánování a zadávání zakázek 
 Dodatečné stavební práce 
 Příjmy 
 Veřejná podpora 
 Účetnictví 
 Způsobilé výdaje 
 Přenesená daňová povinnost 
 Archivace 
 Publicita 
 Monitorování projektů 
 Indikátory 
 Změny v projektu 
 Nesrovnalosti, porušení rozpočtové kázně, porušení právního aktu 
 Financování 
 Odstoupení, ukončení realizace projektu 
 Udržitelnost 
 Námitky a stížnosti 
 Kontroly a audity 
 Horizontální principy 
 Použité pojmy 
 Použité zkratky 
 Právní a metodický rámec 

 

http://www.dotaceeu.cz/
http://www.dotaceeu.cz/
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Specifická pravidla konkretizují informace o pravidlech výzvy a jsou vždy vydána 
nejpozději s vyhlášením výzvy. Žadatel má povinnost se před podáním žádosti seznámit 
s Obecnými i Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce včetně jejich příloh a 
postupovat v souladu s nimi. 



 

2. Údaje o výzvě 

2.1. Vyhlášení výzvy a podání žádosti o podporu 

Vyhlášení výzvy je zveřejněno na webových stránkách  
www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP. 

Žádost o podporu se podává elektronicky v MS2014+ prostřednictvím formuláře, který 
naleznete na webových stránkách https://mseu.mssf.cz. Postup pro podání žádosti 
a příloh v MS2014+ je uveden v příloze č. 1 těchto Pravidel.  
 
UPOZORNĚNÍ  
 
Datum zahájení a ukončení příjmu žádostí o podporu je uveden v textu výzvy. 
K žádosti o podporu je potřeba mít zřízený elektronický podpis.  

 

Oprávnění žadatelé  

Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou vlastníci památek nebo subjekty s právem 
hospodaření podle zápisu v katastru nemovitostí. 

Mezi oprávněné žadatele nepatří fyzické osoby nepodnikající. 

Obchodní korporace a obecně prospěšné společnosti uvedou v MS2014+ (viz příloha č. 1 
Pravidel) v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a o změně 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů, informace o 
své vlastnické a ovládací struktuře v rozsahu § 14 odst. 3 písm. e) rozpočtových pravidel. 
V žádosti uvedou: 

1)      osoby s podílem v právnické osobě žadatele; žadatel mající právní formu 
 obchodní společnosti uvede seznam osob, majících ke dni podání žádosti podíl 
 vyšší než 10 %, 

2)      osoby, v nichž má žadatel podíl. 

 
Pokud žadatel není zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník nebo subjekt 
s právem hospodaření, dokládá nájemní nebo pachtovní smlouvu, opravňující 
žadatele k technickému zhodnocení, rekonstrukci a užívání nemovitosti, která 
bude předmětem projektu minimálně do konce doby udržitelnosti projektu. 
Záznam o nájemním vztahu musí být v době podání žádosti vložen v katastru 
nemovitostí. Pronajímatelem nesmí být fyzická osoba nepodnikající.     

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt:  

 5 000 000 Kč 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP
http://www.dotaceeu.cz/irop
http://www.dotaceeu.cz/irop
https://mseu.mssf.cz/
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Pokud se po vydání právního aktu na základě soutěže sníží celkové způsobilé výdaje pod 
minimální výši stanovenou výzvou, nejedná se o porušení Podmínek, resp. kritéria 
přijatelnosti. Jedná se o změnu v projektu a je třeba postupovat v souladu s kap. 16 
Obecných pravidel.  

 

Maximální výše celkových výdajů na jeden projekt:  

Památky zařazené na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii 
kulturní dědictví, Indikativní seznam národních kulturních památek k 1. 1. 2014 
a národní kulturní památky k 1. 1. 2014  

 123 282 000 Kč 

Památky zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO 

 246 565 000 Kč  

Ve specifickém cíli 3.1 je podpora infrastruktury v oblasti kultury omezena 
v souladu s článkem 3.1 e) nařízení č. 1301/2013 o Evropském fondu pro regionální 
rozvoj na investice v malém měřítku.  

UPOZORNĚNÍ  
 
Celkovými výdaji se rozumí součet všech způsobilých a nezpůsobilých výdajů, 
vynaložených na realizaci projektu. Více k výpočtu celkových výdajů a k aplikaci 
limitu infrastruktury malého měřítka v kap. 2.7 těchto Pravidel. 

 
Datum zahájení realizace projektu 
Nejdříve 1. 1. 2014, podrobnosti stanoví výzva. 

Datum ukončení realizace projektu 

Ukončení realizace projektu znamená prokazatelné uzavření všech aktivit projektu. Tuto 
skutečnost je třeba doložit kromě vlastních výstupů projektu  protokolem o předání 
a převzetí díla (např. dodávky staveb, přístrojů a zařízení, restaurátorskými zprávami, 
dokladem o zprovoznění) a fotodokumentací. Datum podepsání protokolu o předání a 
převzetí díla a odstranění vad a nedodělků bránících užívání díla nesmí překročit termín 
ukončení realizace projektu uvedený v právním aktu, tj. Rozhodnutí  o poskytnutí dotace 
(dále jen „Rozhodnutí“) a Stanovení výdajů na financování akce OSS (dále jen „Stanovení 
výdajů“). Pokud není k datu ukončení realizace projektu vydán kolaudační souhlas, musí 
být doložen s první zprávou o udržitelnosti projektu.  

Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 31. 12. 2022.  

Realizace projektu může být rozdělena na etapy. Etapa nesmí být kratší než tři měsíce. 
K problematice etap více v kapitole 3.9 v příloze č. 1 těchto Pravidel. 

2.2. Podporované aktivity 

Výzva je zaměřena na podporu revitalizací a zatraktivnění: 
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 památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, 
 památek zapsaných na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO 

v kategorii kulturní dědictví, 
 nemovitých a movitých národních kulturních památek k 1. 1. 2014, 
 památek zapsaných na Indikativní seznam národních kulturních památek 

k 1. 1. 2014. 
 
Předmětem podpory nebudou komerční turistická zařízení jako volnočasová 
zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení. Stravovacím zařízením 
se rozumí restaurace, cukrárny, kavárny, čajovny. 

Podporované aktivity v této výzvě jsou rozděleny na hlavní a vedlejší. 

Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových 
způsobilých výdajů projektu.  Jedná se o specifické kritérium přijatelnosti. Hlavními 
aktivitami projektu jsou ty aktivity, které vedou k naplnění cílů a indikátorů projektu. 

Hlavní podporované aktivity 
 obnova památek (stavba, rekonstrukce a stavební úpravy, odstraňování 

nepůvodních a nevyhovujících stavebních prvků či staveb, realizace 
inženýrských sítí, restaurátorské a konzervační práce), 

 obnova zahrad a parků, pokud jsou součástí podporovatelných památek nebo 
samy jsou podporovanou památkou (terénní úpravy, obnova zeleně a vodních 
ploch, budování, úprava a obnova cest, realizace inženýrských sítí), 

 odstraňování přístupových bariér (budování, úprava a obnova přístupových 
ploch a prvků, určených pro pohyb návštěvníků, budování výtahů 
a bezbariérových prvků pro návštěvníky s omezenou schopností pohybu a 
orientace),  

 rekonstrukce expozic a depozitářů, budování nových expozic a depozitářů, 
sociálního zázemí, pořízení nezbytného vybavení a zařízení, 

 restaurování-konzervování movitých předmětů, které jsou součástí 
podporovaných památek (podmínka doložení restaurátorského záměru při 
žádosti o platbu), 

 zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení (pořízení bezpečnostních prvků 
a zařízení), 

 modernizace a výstavba nezbytných objektů technického a technologického 
zázemí (včetně pořízení technologického zařízení a strojů, umožňujících 
funkčnost, zpřístupnění a plnohodnotné využívání památky) a objektů 
sociálního zázemí resp. návštěvnické infrastruktury (WC, šatna, pokladna, 
informační centrum, klidová zóna určená pro návštěvníky památky) 1, 

 digitalizace památek a mobiliáře,  
 pořízení HW a SW nezbytného pro digitalizaci památek, mobiliáře 

a zabezpečení,   

                                                        

 

1 Modernizaci, popřípadě výstavbu nezbytných objektů technického a technologického zázemí a objektů 
sociálního zázemí lze realizovat pouze v rámci území, vymezeného památkami podporovatelnými z IROP 
(viz příloha č. 8 – 11 těchto Pravidel). 
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 konzervátorsko-restaurátorské dílny.   

Vedlejší podporované aktivity 
Na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo maximálně 15 % celkových 
způsobilých výdajů projektu.  

 osobní náklady projektového týmu, 
 studie proveditelnosti, 
 projektová dokumentace, EIA,   
 zabezpečení výstavby, inženýring, 
 odborné nebo znalecké posudky a analýzy, 
 restaurátorské záměry, libreta a projektové dokumentace k expozicím,  
 zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a organizace výběrových a 

zadávacích řízení, 
 služby bezprostředně související s realizací depozitářů a expozic (balení, 

přeprava, instalace a deinstalace předmětů), 
 pořízení exponátů, modelů a kopií, 
 nákup pozemků a staveb nezbytných pro realizaci projektu,  
 povinná publicita. 

Součástí projektu musí být zpřístupnění podpořené památky nebo její části. 
Rozsah a charakter zpřístupnění žadatel uvede v Plánu zpřístupnění, který je 
součástí Studie proveditelnosti. 

 

DOPORUČENÍ  

Doporučujeme příjemcům sjednat si pojištění majetku financovaného z  IROP. Pojištění 
je vhodné zejména pro případ, kdy v průběhu realizace projektu nebo v období 
udržitelnosti dojde ke zničení nebo poškození majetku pořízeného z podpory. Příjemce 
nebude schopen naplnit účel projektu a zachovat po stanovené období výsledky 
realizace projektu a bude povinen vyplacenou podporu vrátit.  

Pojištění majetku není povinné a výdaje na něj nejsou způsobilé. 

2.3. Komplementarita 

Výzva je komplementární s Operačním programem Životní prostředí – prioritní osa 4, 
s Operačním programem Rybářství – priorita 2 a s Programem rozvoje venkova – 
priorita 4. 

2.4. Povinné přílohy žádosti o podporu 

Povinné přílohy žadatel nahrává na příslušné Záložky žádosti o podporu v MS2014+. 
Více informací je uvedeno v příloze č. 1 těchto Pravidel. 

Do MS2014+ je možné nahrát dokument do velikosti 100 MB. V případě, že dokument je 
větší než 100 MB, musíte přiloženou přílohu rozdělit do několika menších souborů. 



12 
 

 
 
Vydání 1.1    Specifická pravidla pro žadatele a příjemce 
Platnost od 27. 10. 2016 

K rozdělení příloh je možné použít jakýkoliv kompresní program (např. 7zip, WinZip, 
WinRAR, PowerArchiver apod.).  

Pokud je některá povinná příloha pro žadatele nerelevantní, žadatel nahraje jako přílohu 
dokument, ve kterém uvede zdůvodnění nedoložení povinné přílohy. 

Záložka Identifikace projektu 

1. Plná moc 

Dokládá se v případě přenesení pravomocí na jinou osobu (např. při podpisu žádosti). 
Plné moci se ukládají v elektronické podobě v systému  MS2014+ v modulu Žadatel 
v konkrétním projektu do záložky Plná moc. Vzor Plné moci je přílohou č. 11 Obecných 
pravidel. K náležitostem plné moci viz kapitola 2.5 Obecných pravidel. 

Plnou moc lze nahradit usnesením zastupitelstva o přenesení pravomocí. V usnesení 
musí být jednoznačně identifikováno, kdo a na koho pravomoci převádí a kterých úkonů 
se převedení pravomocí týká. 

Záložka Veřejné zakázky 

2. Zadávací a výběrová řízení  

Jako povinnou přílohu žádosti o podporu žadatel předkládá pouze uzavřenou smlouvu 
na plnění zakázky, kterou uplatňuje v projektu. Smlouvu včetně případných uzavřených 
dodatků přiloží na záložku Veřejné zakázky k odpovídající zakázce.  

Záložka Dokumenty 

3. Doklady o právní subjektivitě žadatele 

Právní subjektivitu nemusí dokládat:  

 kraje a jimi zřizované organizace,  
 obce a jimi zřizované organizace,  
 organizační složky státu (dále jen „OSS“), 
 příspěvkové organizace organizačních složek státu (dále jen „PO OSS“), 
 státní podniky, 
 státní organizace. 

Nestátní neziskové organizace doloží: 

 zakladatelskou smlouvu, zakládací či zřizovací listinu nebo jiný dokument 
o založení, který zároveň doloží veřejně prospěšnou činnost organizace v oblasti 
ochrany kulturního dědictví a péče o něj, a prokáže, že účelem hlavní činnosti 
není vytváření zisku; 

 stanovy, ve kterých musí být ustanovení o vypořádání majetku při zániku 
organizace, jestliže to nevyplývá ze zákona.  
 

Církve a náboženské společnosti, evidované (církevní) právnické osoby doloží: 



13 
 

 
 
Vydání 1.1    Specifická pravidla pro žadatele a příjemce 
Platnost od 27. 10. 2016 

 výpis z Rejstříku evidovaných církví a náboženských společností nebo výpis z 
Rejstříku evidovaných právnických osob, který v době podání žádosti nesmí být 
starší 3 měsíců; 

 veřejně prospěšnou činnost organizace v oblasti ochrany kulturního dědictví 
a péče o něj prokáže subjekt doložením právních vztahů k majetku, který je 
předmětem projektu (blíže viz bod 6 této kapitoly) a popíše svou činnost 
v oblasti ochrany kulturního dědictví a péči o něj ve Studii proveditelnosti. 
V případě, že je právní vztah k majetku, který je předmětem projektu, prokázán 
na základě nájemní smlouvy, musí být součástí této smlouvy ustanovení 
ukládající nájemníkovi povinnost ochrany kulturního dědictví, které je 
předmětem projektu, a péče o něj.     

Dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované a zakládané organizace doloží: 

 zřizovací či zakládací listinu nebo jiný dokument o založení a dokument, který 
doloží veřejně prospěšnou činnost organizace v oblasti ochrany kulturního 
dědictví a péče o něj, a prokáže, že účelem hlavní činnosti není vytváření zisku. 

Organizace zakládané obcemi nebo kraji doloží: 

 zřizovací či zakládací listinu nebo jiný dokument o založení a dokument, který 

doloží veřejně prospěšnou činnost organizace v oblasti ochrany kulturního 

dědictví a péče o něj, a prokáže, že účelem hlavní činnosti není vytváření zisku. 

Veřejné výzkumné instituce doloží: 

 zakladatelskou smlouvu, zakládací či zřizovací listinu nebo jiný dokument 
o založení. 

Ostatní výše neuvedené právnické osoby doloží: 

 výpis z Obchodního rejstříku, který v době podání žádosti nesmí být starší  

3 měsíců.  

Fyzické osoby podnikající doloží: 

 výpis z Živnostenského rejstříku, který v době podání žádosti nesmí být starší  

3 měsíců. 

 

4. Studie proveditelnosti  

Studie proveditelnosti slouží k posouzení realizovatelnosti a potřebnosti projektu. 
Osnova studie proveditelnosti je přílohou č. 2 těchto Pravidel. Součástí studie 
proveditelnosti je Plán zpřístupnění podpořené památky. 

5. Výpis z rejstříku trestů 

Dokládají všichni statutární zástupci organizací zakládaných krajem, obcí, dobrovolným 
svazkem obcí nebo organizační složkou státu, státních podniků, dobrovolných svazků 
obcí, nestátních neziskových organizací, církví a náboženských společností nebo 
evidovaných (církevních) právnických osob, veřejných výzkumných institucí a ostatních 
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(neuvedených) právnických osob a fyzické osoby podnikající. Výpis nedokládají obce a 
jimi zřizované organizace, kraje a jimi zřizované organizace, OSS a PO OSS. Výpis z 
rejstříku trestů v době podání žádosti nesmí být starší 3 měsíců.  

6. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem 
projektu 

Žadatel dokládá výpisy z katastru nemovitostí a list vlastnictví k nemovitosti, která bude 
předmětem projektu, pokud nepředložil stavební povolení jako přílohu žádosti 
o podporu. Pokud žadatel není zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník nebo subjekt 
s právem hospodaření, dokládá nájemní nebo pachtovní smlouvu, opravňující žadatele 
k technickému zhodnocení nebo rekonstrukci, potažmo užívání nemovitosti, která bude 
předmětem projektu, minimálně do ukončení udržitelnosti projektu. Záznam o 
nájemním vztahu musí být v době podání žádosti vložen v katastru nemovitostí. 
Pronajímatelem nesmí být fyzická osoba nepodnikající.     

V případě, že předmětem projektu je movitá národní kulturní památka, žadatel dokládá 
vlastnický vztah k tomuto majetku, např. inventární soupis, prokazující, že je vlastníkem 
dané památky. 

7. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení 
nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo 
veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení 
 

Pokud žadatel nebude mít k dispozici pravomocné stavební povolení nebo souhlas 
s provedením ohlášeného stavebního záměru či veřejnoprávní smlouvu nahrazující 
stavební povolení, dokládá žádost o stavební povolení nebo ohlášení, potvrzené 
stavebním úřadem, a přílohy, nejsou-li doloženy v jiné příloze žádosti o podporu.  

 

UPOZORNĚNÍ 
 

Pokud žadatel k žádosti o podporu doložil žádost o stavební povolení, ohlášení nebo 
stavební povolení bez nabytí právní moci, musí doložit stavební povolení s nabytím 
právní moci nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nejpozději do 
vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Stanovení výdajů (viz orientační harmonogram 
administrace žádostí o podporu uvedený v kap. 2.8 Obecných pravidel). 
 
Dokument žadatel dokládá současně se Žádostí o změnu jako doplnění žádosti o 
podporu (viz kap. 16 Obecných pravidel). 
 

 

8. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro 
ohlášení stavby 

Žadatel dokládá projektovou dokumentaci v podrobnosti pro vydání stavebního 
povolení, jež je součástí žádosti o stavební povolení, nebo je ověřená stavebním úřadem 
ve stavebním řízení. Pokud stavba nevyžaduje stavební povolení, dokládá žadatel 
projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby. V případě, že již byla zpracována 
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projektová dokumentace pro provádění stavby, žadatel ji také přikládá k žádosti 
o podporu. 

Projektové dokumentace jsou zpracovány podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, bližší specifikace je ve 
vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.  

9.  Položkový rozpočet stavby 

Žadatel stanoví ceny stavebních prací za účelem zjištění předpokládané ceny 
způsobilých výdajů hlavních aktivit projektu u nezahájených zakázek na základě 
stavebního rozpočtu, který je součástí příslušného stupně projektové dokumentace, 
a přiloží jeho originál ve formátu pdf jako povinnou přílohu k žádosti. 

Stavební rozpočet je nutno členit na stavební objekty, popř. dílčí stavební nebo funkční 
celky, případně jiné obdobné části a to tak, aby bylo možno jednoznačně vymezit hlavní 
a vedlejší aktivity projektu.  

V případě, že žadatel předkládá projektovou dokumentaci ve stupni pro stavební 
povolení/ohlášení stavby, doloží stanovení výdajů za stavbu/stavební práce v členění 
podle způsobu jejich financování, tedy členěné na způsobilé/nezpůsobilé 
a hlavní/vedlejší  výdaje projektu v souladu s požadavky Specifických pravidel. 

Příklad členění stavebního rozpočtu na hlavní a vedlejší výdaje projektu: 

p. 
č. 

Popis  Cena 
bez 
DPH 

 

DPH Cena s DPH 

1. Způsobilé výdaje projektu    

1.a. Hlavní aktivity projektu    
 SO 01 Hl. stavba    

 SO 02 Oplocení    
 SO 03 Parter    

1.b. Vedlejší aktivity projektu    
     

2. Nezpůsobilé výdaje projektu    

 SO 04 Prostory sloužící k bydlení    
3. Celkové výdaje projektu     

 

Dále žadatel ve stupni připravenosti projektu k realizaci stavby/k zahájení zadávacího 
nebo  výběrového řízení dokládá položkový rozpočet stavby vypracovaný v rozsahu 
odpovídajícímu požadavkům vyhlášky č. 230/2012 Sb. (č. 169/2016 od nabytí 
účinnosti). Položkový rozpočet stavby žadatel předkládá v pdf a v elektronické podobě 
ve formátu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru. 

Po ukončení zadávacího nebo výběrového řízení žadatel doloží také vysoutěžený 
položkový rozpočet stavby. Rozpočet musí být vypracován v rozsahu 
odpovídajícímu požadavkům vyhlášky č. 230/2012 Sb. (č. 169/2016 od nabytí 
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účinnosti) a předložen v pdf a v elektronické podobě, ve formátu .esoupis, .xc4, Excel VZ 
nebo v obdobném výstupu z rozpočtového softwaru. 

10.  Souhlasné závazné stanovisko příslušného orgánu památkové péče podle  
§ 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění  

Stanovisko dokládají žadatelé u nemovitých památek a u movitých národních kulturních 
památek. 

11.  Čestné prohlášení o skutečném majiteli 

Pokud je žadatelem právnická osoba mimo veřejnoprávní právnické osoby, jako 
povinnou přílohu žádosti o podporu předkládá čestné prohlášení obsahující informaci o 
skutečném majiteli ve smyslu § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních 
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.  

 
Vysvětlení, co se rozumí skutečným vlastníkem, nalezne žadatel v Obecných pravidlech 
pro žadatele a příjemce v kap. 2.6.1. Vzor čestného prohlášení je přílohou Obecných 
pravidel č. 30. Žadatel je povinen uvést v čestném prohlášení informace minimálně v 
rozsahu uvedeném ve vzoru. 

UPOZORNĚNÍ 

Žadatel k žádosti o podporu nedokládá dokumenty, které prokazují pravdivost 
informací uvedených v čestném prohlášení. Tyto dokumenty musí mít žadatel 
k dispozici a na výzvu je musí doložit všem kontrolním orgánům.  

Žadatel má povinnost během realizace projektu a v době udržitelnosti informovat CRR 
o všech změnách osob s podílem v právnické osobě žadatele přesahujícím 10 % a o 
změnách skutečného majitele.  

 
12.  Doložení havarijního stavebně-technického stavu památky  

Žadatel dokládá stanovisko statika nebo stavebního úřadu prokazující, že památka (příp. 
část památky), která je předmětem projektu, je v havarijním stavebně-technickém stavu 
(vazba na kritérium věcného hodnocení „Projekt řeší stavebně-technický stav 
památky.“) Pokud je tato příloha pro žadatele nerelevantní, žadatel nahraje jako přílohu 
dokument, ve kterém uvede zdůvodnění nedoložení přílohy.  

Pokud je v havarijním technickém stavu movitá národní kulturní památka, ke kladnému 
vyhodnocení kritéria „Projekt řeší stavebně-technický stav památky“ je dostatečné 
uvedení tohoto stavu v závazném stanovisku příslušného orgánu památkové péče 
(příloha č. 10). 

2.5. Struktura financování 

Podpora bude poskytována formou dotace. 
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Podíl financování z celkových způsobilých výdajů: 

1) Organizační složky státu a příspěvkové organizace složek státu 

 EFRR                                 85 %  
 státní rozpočet              15 %  

2) Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované organizace 

 EFRR     85 %  
 státní rozpočet      5 %  
 příjemce    10 %  

3) Organizace zakládané kraji, obcemi, dobrovolnými svazky obcí, nestátní 
neziskové organizace, církve a náboženské společnosti, evidované (církevní) 
právnické osoby a jiné soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není 
vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti 
ochrany kulturního dědictví a péče o něj  

 EFRR     85 %  
 státní rozpočet               10 %  
 příjemce         5 %  

4) Veřejné výzkumné organizace  

 EFRR     85 %  
 státní rozpočet               10 %  
 příjemce         5 %  

5) Ostatní oprávnění příjemci 

 EFRR     85 %  
 státní rozpočet     0 %  
 příjemce    15 %  

 

Maximální výše podpory se stanoví jako rozdíl celkových způsobilých výdajů a 
diskontovaných čistých příjmů, tj. rozdílu diskontovaných provozních příjmů a 
diskontovaných provozních výdajů za dobu životnosti projektu (referenční 
období). Referenčním obdobím se v oblasti kultury myslí období 10 let. 
Počátečním datem referenčního období je datum zahájení realizace projektu. 
Blíže je uvedeno v kapitole 2.10 těchto Pravidel. 

2.6. Způsobilé výdaje 

Základní hlediska způsobilosti výdaje jsou uvedena v kapitole 10.1 Obecných pravidel. 

Příjemce je povinen řádně doložit způsobilé výdaje příslušným účetním dokladem, 
popřípadě další požadovanou dokumentací. Výdaje, byť z věcného hlediska způsobilé, 
které nejsou řádně doložené, jsou vždy považovány za výdaje nezpůsobilé. 
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Způsobilé výdaje: 
 musí být vynaloženy v souladu s cíli IROP a specifického cíle 3.1,  
 musí přímo souviset s realizací projektu, 
 musí vzniknout a být vynaloženy v období od 1. 1. 2014 do data ukončení 

realizace projektu uvedeného v Rozhodnutí/Stanovení výdajů, 
 musí být doloženy průkaznými doklady, 
 nesmí přesáhnout výši výdajů uvedenou ve smlouvě s dodavatelem. 

Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových způsobilých 
výdajů projektu.  

Způsobilé výdaje pro hlavní aktivity projektu 
 restaurování a konzervace nemovitého a movitého kulturního dědictví, 
 stavební obnova nemovitého kulturního dědictví, 
 rekonstrukce, přístavby,  
 budování inženýrských sítí, 
 odstranění nevyhovujících částí staveb, 
 obnova parků a zahrad: 

 arboristické práce: kácení, prořezy, prostřihy, nové výsadby, ošetření zeleně; 
 čištění ploch: likvidace náletů, hubení invazních rostlin a škůdců, frézování 

pařezů, obnova a zakládání travních a okrasných ploch, včetně vodních ploch;  
 obnova a realizace cestního systému, terénní úpravy, oplocení a ohrazení, 

odvodnění ploch, obnova prvků zahradní architektury;  
 venkovní mobiliář: lavičky, stolky, odpadkové koše, informační tabule, 

zahradní technika nezbytná pro zajištění udržitelnosti projektu; 
 odstraňování přístupových bariér (budování, úprava a obnova přístupových cest 

a prvků, určených pro pohyb návštěvníků, budování výtahů a bezbariérových 
prvků pro návštěvníky s omezenou hybností),  

 rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic 
a  depozitářů, sociálního zázemí, pořízení nezbytného vybavení a zařízení, 

 zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení (pořízení bezpečnostních prvků 
a zařízení), 

 digitalizace památek a mobiliáře,  
 restaurování-konzervace movitých předmětů, které jsou součástí podporovaných 

památek, 
 pořízení HW a SW nezbytného pro digitalizaci památek, mobiliáře a zabezpečení,   
 modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů technického a  technologického 

zázemí (pořízení technologického zařízení a strojů, umožňujících funkčnost, 
zpřístupnění a plnohodnotné využívání památky) a objektů sociálního zázemí 
návštěvnické infrastruktury (WC, šatna, pokladna, informační centrum, klidová 
zóna určená pro návštěvníky památky),  

 konzervátorsko-restaurátorské dílny - pořízení nezbytného vybavení a zařízení, 

 technické a technologické zázemí bezprostředně související se zpřístupněním 

movitých národních kulturních památek, 

 stavební úpravy související s prezentací movité národní kulturní památky, 

vybudování prostor pro prezentaci movité národní kulturní památky, 
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 DPH je způsobilým výdajem, pokud nemá plátce DPH k podporovaným aktivitám 
nárok na odpočet vstupu; nebo je-li způsobilým výdajem plnění, ke kterému se 
vztahuje; nebo pokud je žadatel neplátce DPH. 

Pokud hlavní funkcí památky není některá z komerčních aktivit (volnočasová zařízení, 
lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení), pak jsou způsobilé náklady na 
opravu celého exteriéru památky. 

Způsobilé výdaje pro vedlejší aktivity projektu 
 projektová dokumentace stavby,  
 dokumentace k procesu EIA,  
 studie proveditelnosti (podle přílohy č. 2 těchto Pravidel), 
 zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor), 
 výdaje spojené s inženýrskou činností (zahrnující projednání a podání 

projektových dokumentací stavby a souvisejících žádostí pro příslušná správní 
řízení),  

 nákup staveb2, 
 nákup pozemku – cena pozemku nesmí přesáhnout 10 % celkových způsobilých 

výdajů3, 
 osobní náklady členů projektového týmu (hrubá mzda, výdaje plynoucí z DPČ, 

DPP, zákonné odvody, sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za 
zaměstnance, příspěvky do FKSP, zákonné pojištění odpovědnosti, náhrady za 
čerpanou dovolenou, náhrady za nemoc hrazené zaměstnavatelem),   

 pořízení odborných a znaleckých posudků a analýz, 
 pořízení restaurátorských záměrů, libret a projektové dokumentace k expozicím,  
 zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a organizace výběrových 

a zadávacích řízení, 
 přeprava, instalace a deinstalace předmětů, 
 pořízení exponátů, modelů a kopií,   
 DPH, pokud nemá žadatel jakožto plátce DPH k podporovaným vedlejším 

aktivitám nárok na odpočet vstupu, 
 povinná publicita (výdaje na povinné informační a propagační nástroje podle kap. 

13 Obecných pravidel). 
 

Výklad k použití limitu 10 % celkových způsobilých výdajů na nákup pozemku dle 
Čl. 69 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1303/2013 

Pozemek Cíl 
nákupu 

Aplikace limitu 10 % z 
CZV  

Nezastavěný Pozemek ANO 

                                                        

 

2 Hlavním cílem nákupu je stavba. Ve většině případů, kdy je pořízena stavba, se nachází kolem této stavby 
pozemek, jehož hodnota je však vedlejší k nákupu stavby, tudíž nespadá do působnosti článku 69 Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady EU č. 1303/2013. 
3 Hlavním cílem nákupu je pozemek. Uvedený limit 10 % celkových způsobilých výdajů projektu se 
vztahuje i na případy, kdy se na pořizovaném pozemku nachází stavba určená k demolici. 
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Zastavěný, se stavbou  určenou k demolici Pozemek ANO 

Zastavěný, se stavbou, která bude sloužit účelu 
projektu 

Stavba NE 

Cena nemovitosti musí být určena znaleckým posudkem (nesmí být starší než 6 měsíců 
před pořízením nemovitosti). 
 
UPOZORNĚNÍ 
 
Způsobilými výdaji u nemovitých památek jsou výdaje na aktivity realizované 
v rámci objektů a parcel, vymezených památkami podporovatelnými z IROP (viz 
přílohy č. 8 – 11 těchto Pravidel). Toto omezení se vztahuje i na modernizaci, resp. 
výstavbu nezbytného sociálního, technického a technologického zázemí, expozic a 
depozitářů. 
 
V případě projektů z Indikativního seznamu národních kulturních památek jsou 
podporovatelné kulturní památky ve stávajícím rozsahu ochrany.  
 
V případě chráněných celků UNESCO jsou úpravy parků a zahrad způsobilé, pokud jsou 
parky a zahrady součástí konkrétní podporovatelné památky. 
 

V případě Světového kulturního dědictví UNESCO jsou podporovatelné kulturní a 
národní kulturní památky (http://monumnet.npu.cz/chruzemi/hledani.php).  

 
V rámci Indikativního seznamu Světového dědictví UNESCO jsou podporovatelné 
kulturní a národní kulturní památky http://monumnet.npu.cz/chruzemi/hledani.php, 
http://monumnet.npu.cz/pamfond/hledani.php).  

 

 
Dokladování způsobilých výdajů 

Stavby, stavební úpravy, 
odstranění staveb  

 

 účetní/daňové doklady se zřejmou identifikací 
předmětu plnění pro posouzení způsobilosti výdaje;  

 předávací protokol; 

 pokud nelze posoudit způsobilost výdaje podle 
identifikace předmětu plnění, doložit objednávku, 
dodací list, apod.; 

 doklad o zaplacení; 

 smlouva o dílo (včetně položkového rozpočtu stavby); 

 soubor čerpání odpovídající výdajům v dané žádosti o 
platbu ve struktuře položkového rozpočtu stavby 
v odpovídajícím elektronickém formátu; 

 kolaudační rozhodnutí; 

 rozhodnutí o předčasném užití stavby; 

 rozhodnutí o prozatímním užívání ke zkušebnímu 
provozu; 

 doložení ceny obvyklé - způsob stanovení ceny od 
dodavatelů, neplatí pro ceny stanovené znaleckým 

file:///C:/Users/fismar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/BXEU6H19/(http:/monumnet.npu.cz/chruzemi/hledani.php
http://monumnet.npu.cz/chruzemi/hledani.php
http://monumnet.npu.cz/pamfond/hledani.php
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posudkem a při výběru dodavatele na základě 
zadávacího nebo výběrového řízení. 

Zabezpečení výstavby  

 

 účetní/daňové doklady se zřejmou identifikací 
předmětu plnění pro posouzení způsobilosti výdaje;  

 pokud nelze posoudit způsobilost výdaje podle 
identifikace předmětu plnění, doložit objednávku, 
dodací list, popř. předávací protokol; 

 doklad o zaplacení; 

 smlouva; 

 doložení ceny obvyklé - způsob stanovení ceny od 
dodavatelů, neplatí pro ceny stanovené znaleckým 
posudkem a při výběru dodavatele na základě 
zadávacího nebo výběrového řízení. 

Restaurování-konzervování 
památek 

 

 platné povolení k restaurování památek; 

 restaurátorský záměr, plánované restaurátorské 
průzkumy a dokumentaci o průběhu restaurování, 
restaurátorské zprávy, kde bude ověřeno, že příjemce 
provádí restaurování v rámci závazného stanoviska 
orgánu státní památkové péče;  

 výdaje na restaurátorské práce nad rámec závazného 
stanoviska orgánu státní památkové péče nejsou 
způsobilými výdaji. 

Projektová dokumentace 

 

 účetní/daňové doklady se zřejmou identifikací 
předmětu plnění pro posouzení způsobilosti výdaje;  

 pokud nelze posoudit způsobilost výdaje podle 
identifikace předmětu plnění, doložit objednávku, 
dodací list, předávací protokol; 

 doklad o zaplacení; 

 smlouva; 

 doložení ceny obvyklé - způsob stanovení ceny od 
dodavatelů, neplatí pro ceny stanovené znaleckým 
posudkem a při výběru dodavatele na základě 
zadávacího nebo výběrového řízení. 

Nákup pozemků 

 do 10 % celkových 

způsobilých výdajů projektu; 

 pořizovací cena max. do výše 

ceny zjištěné znaleckým 

posudkem  

 doklad o zaplacení; 
 kupní smlouva; 
 doložení vlastnictví (výpis z katastru nemovitostí);  
 znalecký posudek ne starší šesti měsíců před datem 

pořízení nemovitosti. 
 
 

Nákup staveb 

 pořizovací cena max. do výše 

ceny zjištěné znaleckým 

posudkem 

 doklad o zaplacení; 
 kupní smlouva;  
 znalecký posudek ne starší šesti měsíců před datem 

pořízení nemovitosti; 
 doložení vlastnictví (výpis z katastru nemovitostí). 
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Osobní náklady členů 
projektového týmu 

 

Při prvním nárokování výdaje a při změně: 

 pracovní smlouvy, DPČ, DPP; 

 pracovní náplně (pokud nejsou součástí pracovní 
smlouvy). 

Při každém nárokování výdaje: 

 výkaz práce (timesheety, příloha č. 12 Obecných 
pravidel) dokládat v těchto případech: 
 v pracovní náplni nebo pracovní smlouvě není 

jednoznačně stanoven pevný úvazek pro projekt 

nebo 

 pracovník dostává mzdu ze dvou nebo více 

operačních programů  

 u DPČ/DPP potvrzení zaměstnavatele o převzetí, 

nebo vykonání předmětu dohody, v případě 

doložení potvrzení není potřeba dokládat výkazy 

práce; 

 doklad o výplatě – prokázání vyplacení mzdových 
výdajů: 
 výdajový pokladní doklad nebo 
 výpis z účtu nebo 
 čestné prohlášení zaměstnavatele o úhradě 

mzdových výdajů; 

 rekapitulace mzdových výdajů po jednotlivých 
zaměstnancích (příloha č. 13 Obecných pravidel); 

 do Soupisky dokladů v MS2014+ uvádět souhrnné 
částky za všechny zaměstnance (platy, sociální 
pojištění, zdravotní pojištění, FKSP atd.) 
v monitorovacím období, uvedené v Rekapitulaci 
mzdových výdajů. 

Odvody, sociální a zdravotní 
pojištění placené 
zaměstnavatelem za 
zaměstnance, zákonné pojištění 
odpovědnosti, příspěvky do FKSP 

 

Při každém nárokování výdaje: 

 doklad o úhradě: 
 bankovní výpis nebo 

 čestné prohlášení o úhradě; 

 do Soupisky dokladů v MS2014+ uvádět souhrnné 
částky za všechny zaměstnance v monitorovacím 
období. 

Pořízení majetku 

 

 účetní/daňové doklady se zřejmou identifikací 
předmětu plnění pro posouzení způsobilosti výdaje;  

 pokud nelze posoudit způsobilost výdaje podle 
identifikace předmětu plnění, doložit objednávku, 
dodací list, popř. předávací protokol; 

 doklad o zaplacení; 

 smlouva; 

 doložení ceny obvyklé - způsob stanovení ceny od 
dodavatelů, neplatí pro ceny stanovené znaleckým 
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posudkem a při výběru dodavatele na základě 
zadávacího nebo výběrového řízení. 

Pořízení služeb bezprostředně 
souvisejících s realizací projektu 

 

 účetní/daňové doklady se zřejmou identifikací 
předmětu plnění pro posouzení způsobilosti výdaje; 

 pokud nelze posoudit způsobilost výdaje podle 
identifikace předmětu plnění, doložit objednávku, 
dodací list, předávací protokol; 

 doklad o zaplacení; 
 smlouva; 
 doložení ceny obvyklé - způsob stanovení ceny od 

dodavatelů, neplatí pro ceny stanovené znaleckým 
posudkem, při výběru dodavatele na základě 
zadávacího nebo výběrového řízení. 

Povinná publicita  účetní/daňové doklady se zřejmou  identifikací 
předmětu plnění pro posouzení způsobilosti výdaje; 

 pokud nelze posoudit způsobilost výdaje podle 
identifikace předmětu plnění, doložit objednávku, 
dodací list, předávací protokol; 

 smlouva o poskytnutí služeb, smlouva o dílo; 
 doklad o zaplacení; 
 doložení ceny obvyklé - způsob stanovení ceny od 

dodavatelů, neplatí pro ceny stanovené znaleckým 
posudkem a při výběru dodavatele na základě 
zadávacího nebo výběrového řízení. 

DPH 

 

 při využití plnění pro ekonomickou činnost a 
osvobozená plnění se dokládá výše skutečného 
(vypořádacího) koeficientu za vypořádávané období 
(výdaj se považuje za doložený až na základě 
vypořádacího koeficientu, kdy je známá skutečná výše 
výdaje);  

 při využití přenesené daňové povinnosti kopie 
evidence pro daňové účely a kopie výpisu 
z bankovního účtu jako doklad o úhradě daňové 
povinnosti OFS. 

Účetní doklady do 10 000 Kč  Výdaje do 10 000 Kč lze uvést v Seznamu účetních 
dokladů v MS2014+ a nedokládat k nim faktury, 
paragony a další účetní doklady.  

 Maximální limit pro začlenění do seznamu účetních 
dokladů je 10 000 Kč včetně DPH za jeden účetní 
doklad.  

 Pro tyto výdaje platí povinnost předložit v případě 
kontroly originály příslušných účetních dokladů. 

 

Nezpůsobilé výdaje: 
 výdaje bez přímého vztahu k projektu, 
 výdaje na nákup nemovitosti nad stanovený limit či cenu zjištěnou znaleckým 
 posudkem, 
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 výdaj, který nesouvisí s cíli projektu nebo který není možno doložit písemnými 
 doklady, 
 pojištění majetku financovaného z IROP ani jiného majetku, 
 provize, 
 odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, 
 DPH, pokud má příjemce nárok na odpočet daně na vstupu; pokud u organizace 
 existuje dvojí režim, musí příjemce rozhodnout, zda navrhovaný projekt spadá 
 pod aktivity podléhající režimu DPH s nárokem na odpočet nebo pod aktivity, kde 
 daň není uplatňovaná, 
 splátky půjček a úvěrů, 
 sankce a penále, 
 výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a 
 správní poplatky,  
 náklady na spotřebu energií a ostatní provozní náklady, 
 výdaje na nákup služeb bezprostředně nesouvisejících s realizací projektu,  
 vzdělávání zaměstnanců,  
 vybavení kanceláří, 
 vybavení stravovacích zařízení, 
 cestovné, 
 webové prezentace, webový design, 
 výdaje na audit projektu, 
 vady díla, které je dodavatel povinen odstranit bez další náhrady, 
 výdaje na nákup nemovitostí nad cenu zjištěnou znaleckým posudkem, 
 výdaje na nákup pozemku nad stanovený limit 10 % celkových způsobilých   
     výdajů, 
 výdaje na hlavní i vedlejší aktivity, realizované mimo území podporovatelných 
 památek, 
 další výdaje, u kterých nejsou dodrženy podmínky pro způsobilost výdajů, 
 uvedené v tomto dokumentu. 

2.7. Podpora infrastruktury malého měřítka  

Podle článku 3.1e) nařízení č. 1301/2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj je 
v programovém období 2014 – 2020 podpora v oblasti kultury omezena na podporu 
infrastruktury  malého měřítka (tzv. small-scale infrastructure). Pro účel této výzvy je 
limit infrastruktury malého měřítka stanoven na 123 282 000 Kč, v případě památek 
zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO pak na 246 565 000 Kč. 

Aplikace limitu infrastruktury malého měřítka  

Limity se vztahují k celkovým výdajům, vynaloženým v programovém období 
2014 – 2020 na realizaci projektů podpořených z EFRR, jejichž cílem je podpora 
individuálního prvku kulturní infrastruktury. Za individuální prvek kulturní 
infrastruktury lze obecně považovat objekt / budovu / zařízení, které slouží kulturní 
činnosti či využití (např. budova hradu, zámku, kostela; křídlo budovy; samostatný 
prohlídkový okruh). Musí se jednat o jasně definovaný funkční celek, který je funkčně 
oddělený od okolní kulturní infrastruktury. Do celkových výdajů se započítávají 
všechny způsobilé a nezpůsobilé výdaje, vynaložené na projekt podpory 
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individuálního prvku kulturní infrastruktury. Jednotlivé prvky kulturní infrastruktury 
nemohou být účelově děleny do menších projektů.     

 

 UPOZORNĚNÍ 

Do limitu se nezapočítávají investice vynaložené na individuální prvek kulturní 
infrastruktury před zahájením realizace projektu. 

Překročení limitu je možné, pokud bylo způsobeno nepředvídatelnou okolností, 
ke které došlo přes všechna preventivní opatření.  

Do limitu celkových výdajů se nezapočítávají výdaje na běžnou údržbu a provoz 
výstupů projektu, vynaložené v době realizace a udržitelnosti.  

V případě nesplnění této podmínky a překročení limitu infrastruktury malého 
měřítka by došlo k porušení pravidel výzvy a hrozilo by odebrání celé dotace. 

Do limitu se započítává i DPH, a to i u plátců DPH, a tam, kde se uplatňuje režim 
přenesené daňové povinnosti.  

Příklady správné aplikace limitů infrastruktury malého měřítka ve SC 3.1 IROP 

 Předmětem projektu je revitalizace budovy zámku. Celkové výdaje projektu 
nepřekročí částku 123 282 000 Kč. 

 Dva různě zaměřené projekty vlastníka hradu (stavební obnova hradu a 
vybudování nové expozice v dosud nezpřístupněných prostorách hradu). Celkové 
výdaje za oba projekty v součtu nepřekročí částku 123 282 000 Kč. 

 Předmětem projektu je revitalizace křídla památky, ve kterém je zároveň 
vybudována nová expozice. Křídlo je funkčně odděleno od zbytku památky. 
Celkové výdaje projektu nepřekročí částku 123 282 000 Kč. Případné pozdější 
investice do ostatních (funkčně oddělených) částí památky, které slouží rovněž 
jako kulturní infrastruktura, se do limitu infrastruktury malého měřítka 
nezapočítávají. 

 Předmětem projektu je obnova zámeckého parku. Celkové výdaje projektu 
nepřekročí částku 123 282 000 Kč. Případné pozdější investice do zámku, ke 
kterému zahrada patří, se do limitu infrastruktury malého měřítka 
nezapočítávají. 

 Předmětem projektu je revitalizace dvou ze tří křídel památky, v nichž je zároveň 
vybudována expozice. Celkové výdaje projektu nepřekročí částku 123 282 000 
Kč. Současně nebo později je realizován druhý samostatný projekt financovaný 
z vlastních zdrojů vlastníka. Projekt je zaměřen na rekonstrukci třetího křídla 
památky, které je od těchto dvou křídel funkčně odděleno a slouží jako 
zdravotnické zařízení.  V součtu oba projekty překročí částku 123 282 000 Kč. 
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o samostatné funkční celky, se náklady na 
část, která neslouží jako kulturní infrastruktura, do limitu infrastruktury malého 
měřítka nezapočítávají. 
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Příklad nesprávné aplikace limitů 

 Budova zámku má tři křídla. Vlastník zámku předkládá žádost o podporu na celý 
objekt. Projekt vyžaduje investici ve výši 350 mil. Kč. Žadatel předpokládá, že část 
objektu zrekonstruuje z prostředků EFRR a zbývající část objektu z vlastních či 
jiných zdrojů. V tomto případě hrozí odebrání celé dotace. 

 Vlastník hradu má v plánu předložit dvě samostatné a různě zaměřené žádosti 
o podporu ze SC 3.1 IROP. První projekt je zaměřen na stavební obnovu památky, 
druhý na vybudování nové expozice v dosud nezpřístupněných prostorách hradu. 
Obě uvedené žádosti o podporu splňují limit infrastruktury malého měřítka, ale 
celkové výdaje za uvedené projekty v součtu limit překročí. V tomto případě 
hrozí odebrání celé dotace všem projektům. 

 Podpořený projekt byl u národní kulturní památky plánován na 123 mil. Kč, ale 
v průběhu realizace došlo k vícepracím a k překročení stanoveného limitu 
celkových výdajů na projekt. Tyto vícepráce nebyly odůvodněné 
nepředvídatelnými okolnostmi. V tomto případě hrozí odebrání celé dotace. 

 
Integrované operace 

Evropská komise umožňuje realizaci integrovaných operací, které mohou zahrnovat 
více různě zaměřených projektů, vztahujících se k jednomu prvku kulturní 
infrastruktury (budově), každý s rozpočtem do výše 123 282 000 Kč, resp. 
246 565 000 Kč celkových výdajů. 

Podmínky pro integrované operace: 

- jednotlivé projekty musí být jednoznačně oddělitelné a funkčně nezávislé; 
- jednotlivé prvky kulturní infrastruktury nemohou být uměle rozdělené na menší 

části; 
- pokud výše celkových výdajů integrované operace (tzn. více projektů z různých 

SC IROP nebo operačních programů) přesáhne limit infrastruktury malého 
měřítka, musí integrovaná operace představovat jasný ekonomický rozvojový 
potenciál pro region a mít dopad na ekonomický růst a tvorbu pracovních míst; 

- projekty zahrnuté do integrované operace se musí navzájem doplňovat, musí být 
nezbytné pro dosažení specifických cílů jasně stanovených v aktuálních lokálních 
nebo regionálních strategiích a musí přispívat k naplňování cílů investičních 
priorit EFRR (článek 5 nařízení č. 1301/2013); 

- projekty, tvořící jednu integrovanou operaci, mohou být financovány z různých 
specifických cílů a  operačních programů; 

- žadatel popíše přínos integrované operace, resp. příspěvek jednotlivých 
návazných projektů k povzbuzení potenciálu území ve studii proveditelnosti 
a zdůvodní přidanou hodnotu této investice jako celku.  
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Příklad integrované operace 

 Kombinace dvou projektů, realizovaných v jedné budově památky a podpořených 
ze dvou specifických cílů – např. financování revitalizace památky ze SC 3.1 IROP 
a projekt ze SC 2.4 IROP „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení“ na využití části objektu památky pro celoživotní 
vzdělávání. 

 Kombinace dvou projektů, realizovaných v rámci jednoho objektu památky a 
podpořených ze dvou operačních programů – např. financování revitalizace 
památky ze SC 3.1 IROP a projekt zaměřený na vzdělávání z OP VVV. 

2.8. Indikátory 

Žadatel je povinen vybrat a naplnit indikátory pro zvolenou aktivitu. Plánovaná cílová 
hodnota indikátoru je závazná.  Výběr indikátorů je součástí podání žádosti v systému 
MS2014+. K indikátoru musí být v žádosti vyplněna tato datová pole: 

 datum stanovení výchozí hodnoty (datum zahájení realizace projektu), 
 cílová hodnota, kterou se žadatel v projektu zavazuje dosáhnout, a datum, ke 

kterému je povinen ji naplnit (datum ukončení realizace projektu).  

Podrobné informace k jednotlivým indikátorům a závazná pravidla jejich 
vykazování a výpočtu obsahují Metodické listy indikátorů v příloze č. 3 těchto 
Pravidel. 

Nenaplnění vykazovaného indikátoru k  datu uvedenému ve Stanovení výdajů či 
Rozhodnutí může vést ke krácení nebo nevyplacení dotace. Jeho neudržení po dobu 
udržitelnosti může mít charakter porušení rozpočtové kázně s následkem finanční 
sankce. Sankce jsou stanoveny v Podmínkách Rozhodnutí, resp. v Krácení peněžních 
prostředků při porušení Podmínek Stanovení výdajů (viz přílohy č. 4 – 7 těchto 
Pravidel). 

Plnění indikátoru bude příjemce vykazovat ve Zprávách o realizaci projektu a udržení 
hodnoty indikátoru ve Zprávách o udržitelnosti projektu v datovém poli dosažená 
hodnota.  

Pokud by během realizace projektu nastaly změny v projektu, které ovlivní výslednou 
hodnotu indikátoru, postupuje příjemce v souladu s kapitolou 16 Obecných pravidel pro 
žadatele a příjemce. 

Indikátory výstupu 

9 10 05 Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních 
a přírodních památek a atrakcí 

Indikátor je povinný k výběru a naplnění pro všechny projekty výzvy. Žadatel v žádosti 
o podporu vyplňuje cílovou hodnotu a datum, ke kterému se zavazuje ji naplnit. 
K naplnění cílové hodnoty indikátoru musí dojít nejpozději k 31. 12. kalendářního roku, 
který následuje po roce, ve kterém byla ukončena realizace projektu. 
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9 05 01 Počet revitalizovaných památkových objektů 

Indikátor je povinný k výběru a naplnění pro všechny projekty výzvy. Žadatel v žádosti 
o podporu vyplňuje cílovou hodnotu a datum, ke kterému se zavazuje ji naplnit. 
K naplnění cílové hodnoty indikátoru musí dojít nejpozději k datu ukončení realizace 
projektu. 

 

Projekty nevykazují žádný indikátor výsledku, proto je nutné plánované výsledky 
projektu popsat na záložce „Popis projektu“ v MS2014+ při vyplňování žádosti. Do 
textového pole s názvem „Co je cílem projektu“ žadatel stručně popíše cíle projektu, 
očekávané výsledky a změny, které mají být prostřednictvím projektu dosaženy. 
Detailně toto žadatel popíše ve studii proveditelnosti. 

2.9. Místo realizace projektů 

Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy. Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo 
realizace projektu. 

2.10. Projekty generující příjmy 

Projekty podporované v této výzvě podléhají pravidlům veřejné podpory a jsou 
vyloučeny z aplikace ustanovení čl. 61 a 65.  

Pro stanovení maximální výše podpory platí zvláštní pravidla vyplývající z předpisů 
k veřejné podpoře a je nutné u těchto projektů provést individuální ověření potřeb 
financování. Individuální ověření je po zadání všech požadovaných dat provedeno 
v modulu CBA v MS2014+ jako součást žádosti o podporu. Automaticky je vypočtena 
maximální investiční podpora. 

Maximální výše investiční podpory se stanoví jako rozdíl celkových způsobilých 
výdajů a diskontovaných čistých příjmů, tj. kladného rozdílu diskontovaných provozních 
příjmů a diskontovaných provozních výdajů za dobu životnosti projektu (referenční 
období), odpovídajících podílu CZV na CIV.  

max IP = CZV – DNR  

max IP……. maximální investiční podpora 
CZV………..  způsobilé výdaje projektu 
DNR……....  diskontované čisté příjmy odpovídající podílu CZV na CIV,  vypočtené jako   
 
(DR  + DRV – DOC)* (CZV/CIV)  
 
DR………… diskontované příjmy  
DRV…….….diskontovaná zůstatková hodnota 
DOC…….…diskontované provozní výdaje  
CZV…….…..celkové způsobilé výdaje  
CIV………….celkové investiční výdaje 

Bližší informace jsou uvedeny v kapitole 2.14. Podklady pro výpočet ukazatelů CBA. 
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2.11. Přenesená daňová povinnost 

Pokud se na příjemce bude vztahovat trvalý režim přenesené daňové povinnosti podle  
§ 92 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a jeho příloh (týká se zejména 
stavebních a montážních prací) nebo dočasný režim přenesené daňové povinnosti 
vycházející z téhož zákona a nařízení vlády ČR č. 361/2014, Sb., je nutné postupovat 
podle Obecných pravidel, kap. 11 Přenesená daňová povinnost. 

2.12. Dodatečné stavební práce 

V případě dodatečných stavebních prací se příjemce řídí kap. 6 Obecných pravidel.  

2.13. Veřejná podpora 

Podpořeny budou projekty v souladu s nařízením Evropské komise č. 651/2014 ze  
17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité 
kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, Oddíl 11 – Podpora kultury 
a zachování kulturního dědictví, článek 53 Podpora kultury a zachování kulturního 
dědictví. 

V souladu s výše uvedeným nařízením a podmínkami IROP se podpora poskytuje na tyto 
kulturní účely a činnosti:  

a) muzea, archivy, knihovny, umělecká a kulturní centra či prostory, divadla, opery, 
koncertní síně, další organizace pořádající živá vystoupení, filmové archivy 
a další podobná umělecká a kulturní zařízení, organizace a instituce;  

b) hmotné dědictví, včetně všech forem movitého a nemovitého kulturního dědictví, 
památek, historických památek a budov; přírodní dědictví související s kulturním 
dědictvím, pokud je formálně uznáno za kulturní dědictví; 

c) umělecké či kulturní akce a vystoupení, festivaly, výstavy a podobné kulturní 
činnosti;  

d) činnosti v oblasti kulturního a uměleckého vzdělávání, jakož i podpora 
porozumění významu ochrany a prosazování rozmanitosti kulturního vyjádření 
prostřednictvím vzdělávání a programů, jež mají zvýšit informovanost veřejnosti, 
včetně činností využívajících nové technologie.  

UPOZORNĚNÍ 

Předmětem podpory nebudou komerční turistická zařízení jako volnočasová 
zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení. 

Ubytovací kapacity nemají nikdy místní charakter, protože jakýmkoliv zařazením 
výdajů spojených s ubytováním třetích osob za úplatu dochází k narušení hospodářské 
soutěže. Ubytovací zařízení nebudou podporována, stejně tak restaurace, kavárny 
vinárny, resp. podobná stravovací zařízení a volnočasová zařízení jako fitness/wellness 
centra, lázeňské provozy apod., která jsou z oblasti cestovního ruchu, a jejich realizace 
ze SC 3.1 není dovolena. Rovněž nebudou financovány výdaje spojené s podnikatelskou 
činností v jiných oblastech, než je uvedeno v bodech a) - d). 



30 
 

 
 
Vydání 1.1    Specifická pravidla pro žadatele a příjemce 
Platnost od 27. 10. 2016 

Podporu ve SC 3.1 nelze poskytnout: 

a) žadateli, vůči kterému byl vystaven inkasní příkaz v návaznosti na rozhodnutí 
Komise EU, jímž je podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním 
trhem. Žadatel v žádosti zaškrtne na záložce „čestná prohlášení“ v MS2014+ 
Čestné prohlášení žadatele o vypořádání finančních závazků z jiných projektů 
financovaných z komunitárních programů nebo jiných fondů Evropské unie; 

b) podnikům v obtížích, ve smyslu ustanovení článku 2 odst. 18 nařízení  
č. 651/2014. Žadatel v žádosti na záložce „čestná prohlášení“ v MS2014+ 
zaškrtne Čestné prohlášení žadatele, že nesplňuje definici podniku v obtížích. 

 

Žádná výzva IROP není určena pouze pro malé a střední podniky a nedochází ani 
k jakékoliv bonifikaci na základě identifikace do kategorie  malého či středního podniku. 
Zařazení do kategorií nemá vliv na hodnocení projektů. Informaci využívá Evropská 
komise pro monitoring poskytnutých podpor.  

Územně samosprávné celky jsou vždy považovány za „velký podnik“, datové 
položky nevyplňují.  

Definice malých a středních podniků (příloha I. nařízení č. 651/2014) 

Podnikem se rozumí každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost bez ohledu na 
jeho právní formu. K těmto subjektům patří zejména osoby samostatně výdělečně činné 
a obchodní společnosti nebo sdružení, které vykonávají hospodářskou činnost.  

Mikropodnik Zaměstnává méně než 10 osob 
Roční obrat nebo bilanční suma 
roční rozvahy nedosahuje 2 miliony 
EUR. 

Malý podnik Zaměstnává méně než 50 osob 
Roční obrat nebo bilanční suma 
roční rozvahy přesahuje 10 milionů 
EUR. 

Střední podnik 
Zaměstnává více než 50 osob, 
ale méně jak 250 

Roční obrat nebo bilanční suma 
roční rozvahy nepřesahuje 50 
milionů EUR. 

Velký podnik Zaměstnává více jak 250 osob 
Roční obrat nebo bilanční suma 
roční rozvahy přesahuje 50 milionů 
EUR. 

 

Kritéria definice velikosti podniků 

Do žádosti o podporu žadatel použije údaje uvedené v poslední schválené roční účetní 
závěrce. Kategorie velikosti podniku je žadateli automaticky přiřazena po uložení a 
validaci údajů.  

Popis vyplnění datových položek „Počet zaměstnanců“, „Roční obrat (EUR)“ a „Bilanční 
suma roční rozvahy (EUR)“ je uveden v příloze č. 1, Záložka Subjekty projektu. 
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Nově založené podniky, jež dosud nemají schválenou roční účetní závěrku, uvedou 
odhadované údaje.  

Žadatel uvede informace pro stanovení velikosti podniku, platné ke dni podání žádosti o 
podporu. Příjemce nemusí hlásit ztrátu statusu či přechod mezi jednotlivými 
kategoriemi.  

Počet zaměstnanců 

Osoby započítávané do počtu zaměstnanců: 

Výpočet se vztahuje na osoby zaměstnané na plný pracovní úvazek, osoby zaměstnané 
na částečný pracovní úvazek, dočasné a sezónní pracovníky a jsou do něj zahrnováni: 

- zaměstnanci, 
- osoby, které pracují pro podnik v podřízeném postavení, které jsou považovány 

za zaměstnance podle vnitrostátních právních předpisů (to může zahrnovat i 
dočasné nebo tzv. prozatímní zaměstnance, DPP, DPČ), 

- vlastníci a vedoucí pracovníci, 
- společníci zapojení do činnosti podniku, kteří čerpají finanční výhody plynoucí 

z podniku.  

Osoby nezapočítané do počtu zaměstnanců: 

- učni nebo studenti, kteří absolvují odbornou přípravu na základě smlouvy o 
učňovské přípravě nebo stáži, 

- zaměstnanci na mateřské nebo rodičovské dovolené.  

Roční obrat a bilanční suma roční rozvahy 

Roční obrat 

Roční obrat se rovná příjmům, které podnik během daného roku získal z prodeje 
výrobků a poskytování služeb po odečtení slev. Obrat nezahrnuje daň z přidané hodnoty 
a jiné nepřímé daně. 

Bilanční suma roční rozvahy 

Bilanční suma roční rozvahy se rovná hodnotě hlavních aktiv společnosti4.  

Kategorizace malých a středních podniků 

Žadatel zjistí, zda je podnik: 

- nezávislým podnikem, 
- partnerským podnikem nebo 
- propojeným podnikem.  

                                                        

 

4  
A Pohledávky za upsaný nesplacený kapitál 
B Zřizovací výdaje 
C Dlouhodobá aktivita 
D Krátkodobá aktiva 
E Náklady a příjmy příštích období 



32 
 

 
 
Vydání 1.1    Specifická pravidla pro žadatele a příjemce 
Platnost od 27. 10. 2016 

Nezávislé podniky 

Podnik je nezávislý, pokud: 

- nemá žádné podíly v jiných podnicích a žádný podnik nemá podíly v daném 
podniku,  

- vlastní méně než 25 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv (podle toho, 
která hodnota je vyšší) v jednom nebo více jiných podnicích,  

- externí subjekty nedrží více než 25 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv 
(podle toho, která hodnota je vyšší) v daném podniku, 

- není propojený s jiným podnikem prostřednictvím fyzické osoby.  

Partnerský podnik 

Podnik je partnerským podnikem v těchto případech: 

- podnik drží podíl 25 a více procent základního kapitálu nebo hlasovacích práv 
jiného podniku, 

- jiný podnik drží v dotyčném podniku podíl rovnající se nebo převyšující 25 % a  
- podnik není propojený s jiným podnikem. To znamená, že hlasovací práva 

podniku v jiném podniku (či naopak) nepřesahují 50 %. 

Propojený podnik 

Propojené podniky tvoří skupiny prostřednictvím přímého či nepřímého ovládání 
většiny hlasovacích práv v podniku jiným podnikem nebo prostřednictvím možnosti 
uplatňovat na podnik rozhodující vliv. Typickým příkladem propojeného podniku je 
100 % dceřiná společnost.  

Dva nebo více podniků je propojeno, existuje-li mezi nimi některý z těchto vztahů: 

- jeden podnik drží většinu hlasovacích práv, která náležejí společníkům nebo 
akcionářům, v jiném podniku, 

- jeden podnik má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů správního, řídicího 
nebo dozorčího orgánu jiného podniku, 

- smlouva, uzavřená mezi podniky nebo ustanovení v zakladatelské (společenské) 
smlouvě (listině) nebo ve stanovách některého z těchto podniků, umožňuje 
jednomu z nich uplatňovat rozhodující vliv ve druhém podniku, 

- jeden podnik ovládá na základě dohody sám většinu hlasovacích práv náležejících 
akcionářům nebo společníkům v jiném podniku.  

 

Povinnost transparentnosti 

Od 1. 7. 2016 vzniká pro poskytovatele podpor povinnost transparentnosti, to znamená, 
že veškeré poskytnuté podpory přesahující 500 000 EUR poskytnuté v souladu 
s nařízením č. 651/2014 musí být zaznamenány na souhrnné internetové stránce 
věnované státní podpoře, v systému Evropské komise Transparency Award Module 
(dále jen „TAM“).  

V systému TAM bude uveden: 

- název příjemce; 
- identifikační kód příjemce; 
- kategorie podniku (malý a střední/velký podnik) v době poskytnutí podpory; 
- region; 
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- dotčené odvětví činnosti či hospodářské odvětví; 
- nástroj podpory; 
- cíl podpory; 
- datum poskytnutí podpory; 
- výše podpory; 
- orgán poskytující podporu; 
- odkaz na opatření podpory; 
- označení čl. 16/21. 

Přístup pro veřejnost ke zveřejněným informacím v systému TAM je možný na odkazu: 
https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home. 

2.14. Podklady pro výpočet ukazatelů eCBA 

Popis práce s modulem CBA v MS2014+ a postupů pro zpracování finanční a 
ekonomické analýzy v MS2014+ je předmětem přílohy č. 17 Obecných pravidel. Pro 
postupy při vyplňování žádostí o podporu a analýzy v této výzvě platí níže uvedená 
specifika. 

Žadatel vždy zakládá v modulu CBA v MS2014+ 2 samostatné výpočty CBA – CBA 
s veřejnou podporou (zaškrtávací pole) a standardní CBA (finanční nebo finanční 
+ ekonomická analýza). 
 

Hodnocení ukazatelů v eCBA 

Pro projekty s celkovými způsobilými výdaji vyššími než 5 mil. Kč a nižšími než 
100 mil. Kč žadatel zpracovává v modulu CBA v MS2014+ kromě CBA VP i finanční 
analýzu (FA). Z dostupných výsledků CBA je sledována čistá současná hodnota v rámci 
Návratnosti investice pro FA (FNPV). Kritérium přijatelnosti „V hodnocení eCBA projekt 
dosáhne minimálně hodnoty ukazatelů, stanovené ve výzvě“ je splněno, když FNPV je nižší 
než 0. 

Pro projekty s celkovými způsobilými výdaji vyššími než 100 mil. Kč žadatel 
zpracovává v modulu CBA v MS2014+ kromě CBA VP i finanční a ekonomickou 
analýzu. Z dostupných výsledků CBA je sledována čistá současná hodnota v rámci 
Návratnosti investice pro FA (FNPV) a čistá současná hodnota v rámci návratnosti 
investice pro EA (ENPV). Kritérium přijatelnosti „V hodnocení eCBA projekt dosáhne 
minimálně hodnoty ukazatelů, stanovené ve výzvě“ je splněno, když FNPV je nižší než 0 a 
ENPV je vyšší než 0. Projekt může být přijat i v případě, že ekonomická čistá současná 
hodnota je nižší než 0, pokud žadatel ve studii proveditelnosti dostatečně zdůvodní, proč 
hodnota vychází záporně a popíše, v čem spočívají přínosy projektu, které nebylo možné 
kvantitativně vyjádřit (viz Osnova studie proveditelnosti, kap. 17 Externí efekty 
socioekonomické analýzy). 

Údaje zadávané v rozdílové variantě představují hodnoty získané po odečtení hodnot za 
nulovou variantu (variantu bez realizace projektu) od hodnot za aktivní variantu 
(variantu s realizací projektu). 

https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home
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Sektor pro referenční období vyplní žadatel „Ostatní sektory“ a v souladu s Obecnými 
pravidly nastaví referenční období na 10 nebo 15 let. Počátečním datem referenčního 
období je datum zahájení projektu. 

 

Základní vstupní údaje pro CBA s veřejnou podporou: 
 

 Základní informace – veřejná podpora (zaškrtávací pole), referenční období 10 

(FA), 15 (FA i EA) let, rozdílová varianta (zaškrtávací pole), celkové způsobilé 

výdaje. 

 Investice – celkové investiční náklady zadávané do období realizace projektu. 

 Provozní náklady a výnosy: 

o celkové provozní náklady v jednotlivých letech referenčního období: 

 příklady provozních nákladů (kvůli diskontované metodě CF jen 

„peněžní odtoky“): osobní náklady (mzdové vč. odvodů), materiální 

náklady (spotřeba materiálu, energie,…), náklady za služby 

(opravy/údržba, zaplacené nájemné,…), různé poplatky a daně (s 

výjimkou DPH, z příjmu, spotřební daně), náklady na výměnu 

krátkodobých aktiv – tzv. reprodukční náklady. NE – odpisy, 

rezervy, 

o provozní výnosy v jednotlivých letech referenčního období: 

 příklady provozních výnosů (kvůli diskontované metodě CF jen 

„peněžní přítoky“): vstupné, příjmy z pronájmu pozemků a budov, 

služby poskytované za úhradu (např. pořádání konferencí či 

kulturních akcí). NE – smluvní pokuty, transfery a dotace, 

 je potřeba zahrnout i zůstatkovou hodnotu, kterou si žadatel buď 

spočítá ve standardní CBA (ovšem po spočtení maximální výše 

investiční podpory je nutné tuto podporu opětovně zohlednit ve 

standardní CBA) nebo si ji spočítá sám metodou provozního cash-

flow v souladu s popisem uvedeným níže, 

o financování provozní ztráty v jednotlivých letech referenčního období: 

 v případě, že provozní náklady převyšují provozní výnosy, je nutné 

uvést částku pokrývající tento rozdíl (např. z provozních dotací 

nebo vlastních zdrojů žadatele). 

Veřejná podpora – přiměřený zisk 0 %. 

Zadané údaje se promítnou do sledované položky Maximální investiční podpora 
v datové oblasti Veřejná podpora. 
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Základní vstupní údaje pro standardní CBA: 
 
Základní informace – referenční období 10 (FA), 15 (FA i EA) let, ekonomická analýza 
(zaškrtávací pole)5, rozdílová varianta (zaškrtávací pole), vlastní výpočet zůstatkové 
hodnoty (zaškrtávací pole)6, celkové způsobilé výdaje, 

 Investice a zdroje: 
o celkové investiční náklady (veškeré způsobilé i nezpůsobilé náklady na 

projekt, investiční i neinvestiční povahy) realizované a zadávané v období 
realizace projektu, 

o příspěvek unie, soukromé zdroje případně ostatní finanční prostředky 
zadávané do období realizace projektu, vztahující se pouze k celkovým 
investičním nákladům. 

 Provozní náklady a výnosy: 
o celkové provozní náklady: 

 příklady provozních nákladů (kvůli diskontované metodě CF jen 
„peněžní odtoky“): osobní náklady (mzdové vč. odvodů), materiální 
náklady (spotřeba materiálu, energie,…), náklady na služby 
(opravy/údržba, zaplacené nájemné,…), různé poplatky a daně (s 
výjimkou DPH, z příjmu, spotřební daně), náklady na výměnu 
krátkodobých aktiv – tzv. reprodukční náklady. NE – odpisy a 
rezervy. 

o celkové provozní výnosy: 
 příklady provozních výnosů (kvůli diskontované metodě CF jen 

„peněžní přítoky“): vstupné, příjmy z pronájmu pozemků a budov, 
služby poskytované za úhradu (např. pořádání konferencí či 
kulturních akcí). NE – smluvní pokuty, transfery a dotace. 

o financování provozní ztráty  
 v případě, že provozní náklady převyšují provozní výnosy, je nutné 

uvést částku pokrývající tento rozdíl (např. z provozních dotací 
nebo vlastních zdrojů žadatele). 

 Zůstatková hodnota: 
o Žadateli je v této výzvě umožněno využít pouze přednastavený způsob 

výpočtu v modulu eCBA, tzn. hodnotu peněžních toků ve zbývajících letech 
životnosti po skončení referenčního období7. V peněžních tocích, pokud je 
to relevantní, je potřeba zahrnout i náklady na likvidaci, případně příjmy 
z prodeje v momentě skončení životnosti projektu. 

  

                                                        

 

5 Hodnotu „Ano“ zaškrtává žadatel v případě, že způsobilé výdaje projektu jsou vyšší než 100 mil. Kč. 
6 Žadatel zaškrtává hodnotou „Ne“. 
7 Může dosahovat kladných i záporných hodnot. 
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3.  Kontaktní místa pro poskytování informací 
 

Krajská oddělení Centra pro regionální rozvoj České republiky 

Aktuální kontakty jsou k dispozici na webových stránkách 
http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-irop/ nebo http://www.dotaceEu.cz/irop. 
Kontakty jsou využitelné do podání žádosti o podporu v MS2014+. 

 
Po předložení žádosti o podporu budou žadateli sdělena formou depeše v MS2014+ 
jména manažerů projektu pro další komunikaci v rámci administrace projektu. 

  

http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-irop/
http://www.dotaceeu.cz/irop
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4. Hodnocení a výběr projektů  

4.1.  Hodnocení žádostí o podporu 

Hodnocení žádostí o podporu probíhá po ukončení příjmu žádostí o podporu ve 
stanoveném termínu. Hodnocení a výběr projektů probíhá v souladu s kap. 3 Obecných 
pravidel. 

Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí projektu  

Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí probíhá podle obecných kritérií 
přijatelnosti a kritérií formálních náležitostí uvedených v kapitole 3.2 Obecných pravidel 
a podle specifických kritérií přijatelnosti pro specifický cíl 3.1. Obecná a specifická 
kritéria přijatelnosti jsou rozdělena na kritéria napravitelná a nenapravitelná. Kritéria 
formálních náležitostí jsou vždy napravitelná. V případě nesplnění alespoň jednoho 
kritéria s příznakem „nenapravitelné“ je žádost o podporu vyloučena z dalšího 
procesu hodnocení.  

Nenapravitelná kritéria 

 Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifických cíl a 

výzvu. 

 Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný. 

 Památka je uvedena na některém z níže uvedených seznamů: 
₋ Seznam světového dědictví UNESCO, 
₋ Indikativní seznam světového dědictví UNESCO (kategorie kulturní 
 dědictví), 
₋ Seznam národních kulturních památek k 1. 1. 2014, 
₋ Indikativní seznam národních kulturních památek k 1. 1. 2014. 

 

Souhrn všech kritérií pro tuto výzvu: 

Kritéria formálních náležitostí 

Žádost o podporu je podána v předepsané formě. 

Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele. 

Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované 
v dokumentaci k výzvě. 

 

Obecná kritéria přijatelnosti 

Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy. 
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Projekt je v souladu s podmínkami výzvy. 

Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu. 

Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou 
stanoveny. 

Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny. 

Výsledky projektu jsou udržitelné. 

Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné 
příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen). 

Potřebnost realizace projektu je odůvodněná. 

Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory. 

Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný. 

 

 

Specifická kritéria přijatelnosti 

 

Hodnocení 

(ANO/NE/NERELEVANTNÍ) 

Projekt je v souladu s Integrovanou 
strategií podpory kultury do roku 2020. 

ANO - Ve studii proveditelnosti je odkaz na 
konkrétní kapitolu Integrované strategie 
podpory kultury do roku 2020. 

NE - Ve studii proveditelnosti odkaz na 
konkrétní kapitolu chybí nebo není zřejmá 
vazba projektu na Integrovanou strategii 
podpory kultury do roku 2020. 

Projekt není zaměřen na podporu 
komerčních turistických zařízení, jako jsou 
volnočasová zařízení, lázeňské provozy, 
ubytovací a stravovací zařízení. 

ANO - Projekt není zaměřen na podporu 
komerčních turistických zařízení, jako jsou 
volnočasová zařízení, lázeňské provozy, 
ubytovací a stravovací zařízení. 

NE - Projekt je zaměřen na podporu 
komerčních turistických zařízení, jako jsou 
volnočasová zařízení, lázeňské provozy, 
ubytovací a stravovací zařízení. 

Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu 
projektu odpovídají tržním cenám.  

ANO - Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu 
projektu odpovídají tržním cenám. 

NE - Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu 
projektu neodpovídají tržním cenám. 
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Cílové hodnoty indikátorů odpovídají 
cílům projektu. 

ANO - Cílové hodnoty indikátorů odpovídají 
cílům projektu. 

NE - Cílové hodnoty indikátorů neodpovídají 
cílům projektu. 

Žadatel má zajištěnou administrativní, 
finanční a provozní kapacitu k realizaci a 
udržitelnosti projektu. 

ANO - Žadatel má zajištěnou administrativní, 
finanční a provozní kapacitu k realizaci a 
udržitelnosti projektu. 

NE - Žadatel nemá zajištěnou administrativní, 
finanční a provozní kapacitu k realizaci a 
udržitelnosti projektu. 

Minimálně 85 % způsobilých výdajů 
projektu je zaměřeno na hlavní aktivity 
projektu. 

ANO - Z rozpočtu projektu je zřejmé, že 
minimálně 85 % způsobilých výdajů je 
zaměřeno na hlavní aktivity projektu. 

NE - Z rozpočtu projektu je zřejmé, že méně 
než 85 % způsobilých výdajů je zaměřeno na 
hlavní aktivity projektu. 

V hodnocení eCBA/finanční analýze 
projekt dosáhne minimálně hodnoty 
ukazatelů, stanovené ve výzvě. 

ANO - Projekt dosáhl minimálně hodnoty 
ukazatelů.  
 
NE - Projekt nedosáhl minimální hodnoty 
ukazatelů.  
 
NERELEVANTNÍ – Nemusí se provádět. 

Památka je uvedena na některém z níže 
uvedených seznamů: 

 Seznam světového dědictví UNESCO, 
 Indikativní seznam světového dědictví 

UNESCO (kategorie kulturní dědictví), 
 Seznam národních kulturních památek 

k 1. 1. 2014, 

 Indikativní seznam národních 
kulturních památek k 1. 1. 2014. 

ANO - Památka, která je předmětem projektu, 
je uvedena na některém z uvedených 
seznamů. 
 
NE - Památka, která je předmětem projektu, 
není uvedena na některém z uvedených 
seznamů. 

Žadatel zpracoval plán zpřístupnění 
podpořené památky. 

ANO - Žadatel zpracoval a doložil plán 
zpřístupnění památky, která je předmětem 
projektu. 
 
NE - Žadatel nezpracoval a nedoložil plán 
zpřístupnění památky, která je předmětem 
projektu. 

 

Věcné hodnocení projektu 
Probíhá v souladu s kap. 3.3 Obecných pravidel podle kritérií věcného hodnocení. 
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Kritéria věcného hodnocení Hodnocení 

Projekt řeší stavebně-
technický stav památky. 

 

20 bodů - Projekt řeší havarijní stavebně-technický stav 
památky. 

10 bodů - Projekt řeší nevyhovující stavebně-technický stav 
památky. 

0 bodů - Projekt neřeší havarijní / nevyhovující stavebně-
technický stav památky (památka je ve velmi dobrém nebo 
vyhovujícím stavebně-technickém stavu, nebo není ve velmi 
dobrém/vyhovujícím stavebně-technickém stavu, ale projekt 
není zaměřen na jeho řešení). 

Projekt zpřístupní dosud 
nezpřístupněné prostory 
památky. 

10 bodů - Projekt zpřístupní dosud nezpřístupněné prostory 
památky pro veřejnost. 

0 bodů - Projekt nezpřístupňuje dosud nezpřístupněné 
prostory památky pro veřejnost. 

Projekt řeší dobu 
zpřístupnění památky. 

10 bodů - Projekt zpřístupní památku pro veřejnost alespoň 
po 3 a více dnů týdně v průběhu celého roku (každý den po 
dobu alespoň 5 hodin). 

5 bodů - Projekt zpřístupní památku pro veřejnost po 2 a 
méně dnů v týdnu v průběhu celého roku (každý den po dobu 
alespoň 5 hodin). 

3 body - Projekt umožňuje pouze nepravidelné nebo sezonní 
zpřístupnění památky pro veřejnost.  

Projekt řeší obnovu 
památkových hodnot 
památky. 

10 bodů - Projekt řeší obnovu exteriéru i interiéru památky. 
Součástí projektu jsou restaurátorské práce. 

5 bodů - Projekt řeší obnovu exteriéru nebo interiéru 
památky. Součástí projektu jsou restaurátorské práce / 
Projekt umožňuje obnovu exteriéru i interiéru památky. 
Součástí projektu nejsou restaurátorské práce.  

0 bodů - Projekt není zaměřen na obnovu exteriéru ani 
interiéru památky. 

Projekt řeší obnovu parků a 
zahrad u památek. 

10 bodů - Součástí projektu je obnova parků a zahrad u 
památek.  

0 bodů - Součástí projektu není obnova parků a zahrad u 
památek.  

Projekt zvyšuje ochranu 
památky a její zabezpečení. 

10 bodů - Projekt zvyšuje ochranu památky a její 
zabezpečení. 

0 bodů - Projekt nezvyšuje ochranu památky a její 
zabezpečení. 

Projekt řeší rekonstrukci 
nebo budování expozic a 

10 bodů - Projekt řeší rekonstrukci stávajících expozic a 
depozitářů nebo budování nových expozic a depozitářů. 
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depozitářů. 

 

0 bodů - Projekt neřeší rekonstrukci stávajících expozic a 
depozitářů nebo budování nových expozic a depozitářů. 

Projekt je zaměřen na 
digitalizaci památky a/nebo 
mobiliáře a zpřístupnění 
výstupů digitalizace. 

10 bodů - Součástí projektu je digitalizace památky a / nebo 
mobiliáře, včetně zpřístupnění výstupů digitalizace. 

5 bodů - Součástí projektu je digitalizace památky a / nebo 
mobiliáře, bez zpřístupnění výstupů digitalizace. 

0 bodů - Součástí projektu není digitalizace památky ani 
mobiliáře. 

Harmonogram realizace 
projektu je reálný a 
proveditelný. 

10 bodů - Harmonogram realizace projektu je reálný a 
proveditelný a respektuje technologické prodlevy v závislosti 
na charakteru projektu (např. roční období, specifické 
postupy a technologie). 

0 bodů - Harmonogram realizace projektu není reálný a 
proveditelný. 

V projektu jsou uvedena 
hlavní rizika v realizační fázi 
i ve fázi udržitelnosti a 
způsoby jejich eliminace. 

5 bodů - V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační 
fázi i ve fázi udržitelnosti a jsou uvedeny způsoby jejich 
eliminace. 

3 bodů - V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační 
fázi i ve fázi udržitelnosti, ale nejsou uvedeny způsoby jejich 
eliminace. 

0 bodů - V projektu nejsou uvedena hlavní rizika v realizační 
fázi i ve fázi udržitelnosti a nejsou uvedeny způsoby jejich 
eliminace. 

 

Minimální počet bodů, kterého musí žádost ve věcném hodnocení dosáhnout, je 
55 ze 105. 

Ex-ante analýza rizik 
Pro projekty, které prošly úspěšně hodnocením, provádí CRR analýzu rizik. Probíhá 
podle následujících kritérií pro specifický cíl 3.1. 

Kritéria ex-ante analýzy rizik  

Riziko realizovatelnosti projektu po věcné a finanční stránce.  

Riziko nezpůsobilosti výdajů. 

Riziko podvodu.  

Riziko ve veřejných zakázkách. 

Riziko v udržitelnosti projektu. 
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Riziko v nedovolené veřejné podpoře.  

Riziko neočekávaných nebo nedovolených příjmů. 

Riziko nehospodárných a neefektivních aktivit a výdajů. 

 

Výstupem analýzy rizik je doporučení, nebo nedoporučení k provedení ex-ante 
kontroly.  

Ex-ante kontrola 
Probíhá u projektů vybraných na základě výsledků ex-ante analýzy rizik v souladu 
s kapitolou 3.6 Obecných pravidel.  

4.2. Výběr projektů 

Výběr projektů a příprava a vydání Rozhodnutí/Stanovení výdajů 
Probíhá v souladu s kapitolami 3.7 až 3.9 Obecných pravidel u žádostí, které úspěšně 
prošly předchozími fázemi hodnocení. 
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5. Monitorování projektů 
 

Monitorování postupu projektů se uskutečňuje prostřednictvím: 

 Zpráv o realizaci projektu (dále jen „Zpráva“ nebo „ZoR“ projektu), 
 Zpráv o udržitelnosti projektu (dále jen „Zpráva“ nebo „ZoU“ projektu). 

Předkládání Zpráv probíhá v souladu s kap. 14 Obecných pravidel. 

Spolu s Průběžnou/Závěrečnou ZoR projektu předkládá příjemce Zjednodušenou žádost 
o platbu (dále jen „ZŽoP“), viz kapitola 18.5 Obecných pravidel.  

Realizace projektu může být rozdělena na etapy. Příjemce je povinen předkládat na 
základě stanovených etap Průběžné ZoR projektu a ZŽoP.  

Jako přílohu Závěrečné ZoR předkládá příjemce také fotodokumentaci výstupů projektu 
a protokol o předání a převzetí díla. Pokud není k datu ukončení realizace projektu 
vydán kolaudační souhlas, musí být doložen s první ZoU. 
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6. Změny v projektu 
 

Při oznamování změn postupují příjemci v souladu s kap. 16 Obecných pravidel. 

6.1. Změnové řízení zahájené po schválení prvního právního aktu, 
které zakládá změnu právního aktu 

 

Oproti Obecným pravidlům je v této výzvě rozšířen okruh změn, které zakládají změnu 
právního aktu. 

Všichni příjemci jsou povinni podat Žádost o změnu při zvýšení nezpůsobilých výdajů 
projektu, které způsobí zvýšení celkového rozpočtu projektu. OSS a PO OSS jsou 
povinny podat Žádost o změnu při zvýšení nebo snížení celkových výdajů projektu. 

Žádost o zvýšení nezpůsobilých výdajů musí být odůvodněná a doložená. Při posuzování 
změny se kontroluje dodržení limitu infrastruktury malého měřítka. Jestliže bude změna 
způsobena nepředvídatelnými okolnostmi (např. přírodní katastrofa, schválené 
nepředvídatelné vícepráce), nebude mít navrhovaná změna vliv na posouzení dodržení 
limitu infrastruktury malého měřítka. 
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7. Financování 
 

ŘO IROP stanovil pro tuto výzvu ex-post financování. Příjemce podává po ukončení 
etapy projektu ZŽoP a doklady prokazující realizaci a úhradu vynaložených výdajů. 
Finanční prostředky příjemce obdrží po schválení žádosti o platbu na ŘO IROP. 

Podrobnosti k financování jsou uvedeny v kap. 18 Obecných pravidel. 

Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace hradí výdaje na realizaci 
projektu ze své kapitoly státního rozpočtu, ve které jsou finanční prostředky na národní 
spolufinancování a předfinancování prostředků ze zdrojů SF rozpočtovány. Podávaná 
ZŽoP je evidovaná na formulářích pro ex – post financování.  

Způsoby financování OSS a PO OSS jsou popsány v kapitole 18.7 Obecných pravidel. 

 

7.1. Zjednodušená žádost o platbu  
Podrobná pravidla předkládání ZŽoP jsou uvedena v kapitole 18.5 Obecných pravidel. 

Příjemce dokládá ve fázi podání žádosti o platbu/žádosti o změnu soupis skutečně 
provedených prací/položkový rozpočet změny stavby a to ve shodné struktuře a 
formátu jako byl předložen vysoutěžený položkový rozpočet stavby. 

ZŽoP příjemce podává spolu s Průběžnou/Závěrečnou ZoR projektu. Po doložení 
poslední ZŽoP zjistí CRR konečnou výši celkových způsobilých výdajů projektu na hlavní 
a vedlejší aktivity projektu. Pokud není splněn limit výdajů na vedlejší aktivity projektu 
(maximálně 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu), je krácena částka dotace do 
výše limitu. 

7.2. Účelové znaky 
Kraje, jejich příspěvkové a jimi zřizované organizace, obce, jejich příspěvkové 
organizace, svazky obcí, jimi zřizované organizace postupují v souladu s kap. 18.3 
Obecných pravidel. 
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8. Udržitelnost 
 

Udržitelnost je doba, po kterou příjemce musí zachovat výstupy projektu v souladu s čl. 
71 Obecného nařízení. K udržení výstupů je příjemce zavázán v Podmínkách Rozhodnutí 
a Stanovení výdajů. 

Doba udržitelnosti je stanovena na pět let od provedení poslední platby příjemci ze 
strany ŘO IROP, tzn. od data nastavení stavu „Projekt finančně ukončen ze strany 
ŘO“ v MS2014+. U příjemců typu OSS a PO OSS bude stav nastaven po schválení 
závěrečné ŽoP ve 2. stupni. CRR informuje příjemce o zahájení doby udržitelnosti. 

Po dobu udržitelnosti nesmí příjemce do funkčního celku, který vznikl v rámci projektu, 
investovat další prostředky, které by v součtu s celkovými výdaji na původní projekt 
překročily příslušný limit infrastruktury malého měřítka. Nad rámec tohoto limitu jsou 
možné nutné výdaje na provoz, údržbu a výdaje spojené s nepředvídatelnými 
okolnostmi. 

UPOZORNĚNÍ 

Povinnosti příjemce v době udržitelnosti jsou definovány v kap. 20 Obecných pravidel. 

Příjemce podpory v této výzvě je také povinen: 

 veškerý pořízený majetek používat pouze k účelu projektu, ke kterému se 
zavázal v žádosti o podporu, 

 informovat CRR o všech změnách v projektu, 
 zajistit po dobu udržitelnosti zachování podpořeného revitalizovaného 

památkového objektu (případně jeho podpořené části) ve stavu, kterého bylo 
dosaženo díky realizaci projektu,  

 v případě projektů zahrnujících revitalizaci přírodního dědictví, zajistit po dobu 
udržitelnosti zachování podpořených parků a zahrad ve stavu, kterého bylo 
dosaženo díky realizaci projektu,     

 v případě projektů zahrnujících návštěvnickou infrastrukturu zajistit po dobu 
udržitelnosti její zachování a přístupnost,     

 zajistit v případě projektů obnovy movitých národních kulturních památek 
umístění památek v době udržitelnosti mimo území hl. m. Prahy, 

 zajistit po celou dobu udržitelnosti zpřístupnění podpořené památky v rozsahu, 
který uvedl ve Studii proveditelnosti (Plán zpřístupnění podpořené památky), 

 informovat CRR ve zprávách o udržitelnosti o investičních akcích na funkčním 
celku  podpořeném z projektu. 
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9. Seznam zkratek 
 

   

BOZP   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
CBA   Cost–Benefit Analysis (Analýza nákladů a přínosů) 
CBA VP CBA s veřejnou podporou pro individuální ověření potřeb 

financování 
CIV Celkové investiční výdaje 
CRR   Centrum pro regionální rozvoj České republiky 
CZV   Celkové způsobilé výdaje 
DNR   Diskontované čisté příjmy odpovídající podílu CZV na CIV 
DOC   Diskontované provozní výdaje 
DPČ   Dohoda o pracovní činnosti 
DPH   Daň z přidané hodnoty 
DPP   Dohoda o provedení práce 
EFRR   Evropský fond pro regionální rozvoj 
EIA Environmental Impact Assessment (Vyhodnocení vlivů na 

životní prostředí) 
EU   Evropská unie 
FA    Finanční analýza 
FKSP   Fond kulturních a sociálních potřeb 
FNPV Čistá současná hodnota v rámci návratnosti investice pro 

finanční analýzu 
IROP   Integrovaný regionální operační program 
MS2014+  Informační systém pro přípravu a podání žádosti o podporu 
NIPOS  Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 
OFS  Orgán finanční správy 
OP   Operační program 
OSS   Organizační složka státu 
PO OSS   Příspěvková organizace organizační složky státu 
ŘO   Řídicí orgán 
SC    Specifický cíl  
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu) 
ZoR projektu  Zpráva o realizaci projektu 
ZoU projektu  Zpráva o udržitelnosti projektu 
ZŽoP   Zjednodušená žádost o platbu 
ŽoZ   Žádost o změnu 
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10. Právní a metodický rámec 
 

 Integrovaná strategie podpory kultury do roku 2020 
 Nařízení č. 1301/2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj na investice v 

malém měřítku 
 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s 

články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s 
vnitřním trhem 

 Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění 
 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
 Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu 
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11. Seznam příloh 
 

1. Postup pro podání žádosti o podporu v MS2014+ - aktualizováno 
2. Osnova studie proveditelnosti - aktualizováno 
3. Metodické listy indikátorů - aktualizováno 
4. Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace (pro PO OSS) – vzor - aktualizováno 
5. Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace (pro příjemce kromě OSS a jejich PO) 

– vzor - aktualizováno 
6. Podmínky Stanovení výdajů na financování akce OSS – vzor - aktualizováno 
7. Krácení peněžních prostředků při porušení Podmínek Dopisu MMR/Stanovení 

výdajů - aktualizováno 
8. Seznam světového dědictví UNESCO  
9. Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví  
10. Seznam národních kulturních památek k 1. 1. 2014 
11. Indikativní seznam národních kulturních památek k 1. 1. 2014 

 

Před schválením právního aktu může dojít ke změně vzoru Podmínek uvedených 
v příloze. 

 































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:    2.2.2017 
předkládá: Mgr. Karel Krejza, místostarosta  
zpracoval: Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru ŠKSaPP 
   
Návrh:  
 
Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Vybud ování St řediska technického vzd ělávání“.  
 

a. Schválení podání žádosti o dotaci do Integrované ho regionálního opera čního 
programu, specifického cíle 2.4 „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní u čení“ kolová výzva č. 57 INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, 
NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZD ĚLÁVÁNÍ (SVL)  na  projekt „Vybudování St řediska 
technického vzd ělávání p ři DDM Rozmarýn“. 

b. Schválení zajišt ění předfinancování projektu „Vybudování St řediska technického 
vzdělávání p ři DDM Rozmarýn“. 

c. Schválení zajišt ění spolufinancování projektu  „Vybudování St řediska technického 
vzdělávání p ři DDM Rozmarýn“. 

 
 
Odůvodn ění: 
 
Záměrem města Litoměřice je vybudování moderních prostor Střediska technického vzdělávání 
v nevyužitých prostorách části objektu bez č. p. na parc. č. 3292 umístěného v ulici Nerudova / sběrný 
dvůr / a  objektu č.p. 737 na pozemku parc. č. 3291. Rekonstruované prostory budou sloužit k 
technickým a řemeslným aktivitám dětí a mládeže - pracovní činnosti, edukaci, pořádání seminářů, 
soutěží, a to jak k pravidelné činnosti, tak k činnostem příležitostným. 
Potřeby vychází z požadavků Technického klubu mládeže při DDM Rozmarýn, ve kterém se ve 
školním roce 2016/2017 vzdělává zhruba 120 dětí a žáků. 
Cílem projektu je: 
1/ poskytování zájmového mimoškolního vzdělávání zaměřeného na  
MODELÁŘSTVÍ  
ELEKTROTECHNIKA 
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 
ROBOTIKA 
ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ   - DÍLNA 
BIOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
MATEMATIKA, FYZIKA, CHEMIE 

2/ aktivní spolupráce se základními školami při výuce technických předmětů  

3/ společná platforma s podnikatelskou sférou v oblasti motivace žáků ke studiu technických oborů a 

jejich následném uplatnění na trhu práce v regionu Litoměřicka, zázemí pro školení /rekvalifikace 

zaměstnanců regionálních firem, možná spolupráce i s ÚP... 

4/ "fakultní středisko" - praxe studentů magisterského/ doktorandského studia Technické univerzity v 

Liberci / UJEP příp. další 

5/ technické workshopy otevřené pro veřejnost - příležitostné i pravidelné 

 
Projekt splňuje specifická kritéria vyhlášené kolové výzvy IROP č. 57 INFRASTRUKTURA PRO 



ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (SVL) zaměřené na budování 
infrastruktury pro zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových 
kompetencích – technické a řemeslné obory, přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi – viz 
příloha orig. zápisu.  Je tak možné získat finanční podporu až ve výši 90% způsobilých nákladů 
projektu (EFRR 85%, 5% SR). Specifické podmínky viz příloha návrhu. 
Projektová dokumentace je zpracovávána za účasti pracovníků a lektorů Technického klubu mládeže 
při DDM Rozmarýn. Termín pro odevzdání projektové dokumentace ke stavebnímu povolení 
15.2.2017, žádost bude podána nejpozději do 14.4.2017. 
 
Dopad do rozpo čtu m ěsta 
 
V současné době není známa přesná částka nákladů shora uvedeného záměru, bude upřesněna po 
dodání kompletní PD včetně rozpočtu projektanta. Odhad je cca 25 mil Kč.  V případě kladného 
rozhodnutí o poskytnutí dotace budou náklady zahrnuty do výdajů rozpočtu města až pro rok 2018. 
 
Návrh na usnesení:    
 
ZM schvaluje 

a) podání žádosti o dotaci do Integrovaného regioná lního opera čního programu, specifického 
cíle 2.4 „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastrukt ury pro vzd ělávání a celoživotní u čení“ kolová 
výzva č. 57 INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽ IVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
(SVL)  na  projekt „Vybudování St řediska technického vzd ělávání“. 

b) zajišt ění předfinancování projektu „Vybudování St řediska technického vzd ělávání“ ve výši 
100 % celkových výdaj ů projektu v četně DPH. 

c) zajišt ění spolufinancování projektu „Vybudování St řediska technického vzd ělávání“ ze 
strany m ěsta Litom ěřice ve výši. 10 % z celkových zp ůsobilých výdaj ů projektu v č. DPH. 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:     
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Přehled změn 

 

Revize 
č. 

Kapitola Předmět revize Zdůvodnění 
revize 

Za 
správnost 

Datum 
platnosti 
revize 

1.1 2.1 Doplnění informací 
k možnosti vytvoření 
seznamu tzv. 
náhradních projektů 
a možnosti navýšení 
alokace výzvy 

Zefektivnění 
administrace 
programu 

O. Pešek 7. 11. 
2016 

1.1 2.3 Doplnění vazeb na 
programy 
přeshraniční 
spolupráce 

Doplnění 
informací 

O. Pešek 7. 11. 
2016 

1.1 2.6 Upřesnění 
způsobilosti výdajů 
při nákupu 
nemovitostí 
(pozemků a staveb) 

Výklad k použití 
limitu 10 % 
celkových 
způsobilých 
výdajů na nákup 
pozemku dle Čl. 
69 Nařízení 
Evropského 
parlamentu a 
Rady EU č. 
1303/2013 

O. Pešek, J. 
Vejsadová 

7. 11. 
2016 

1.1 2.13 Úprava povinné 
struktury studie 
proveditelnosti pro 
projekty do 5 mil. Kč 
celkových způso-
bilých výdajů vyplý-
vající z kapitoly 2.13. 
Podklady pro vý-
počet ukazatelů CBA  

Uvedení 
požadavků do 
souladu s 
ostatními 
výzvami. 

R. Tomášek 7. 11. 
2016 

1.1 Příloha č. 
4 

Úprava kapitoly č. 6 Úprava v souladu 
s nastavením 
Specifických 
pravidel 

O. Pešek 7. 11. 
2016 
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1. Úvod 
 
Pravidla pro žadatele a příjemce mají dvě části, Obecná a Specifická pravidla (dále jen 
„Pravidla“). Oboje jsou pro žadatele a příjemce závazná od data jejich platnosti. 

UPOZORNĚNÍ 

Není-li v těchto Pravidlech stanoveno jinak, postupují žadatelé a příjemci v 
souladu s Obecnými pravidly. 

Pravidla mohou být v průběhu realizace IROP aktualizována. O aktualizaci Pravidel 
budou žadatelé a příjemci informováni na internetových stránkách: 

http://www.dotaceEu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP. 

Obecná pravidla vydává Řídicí orgán IROP (dále jen „ŘO IROP“), jsou platná pro všechny 
výzvy, specifické cíle a typy příjemců. Obecná pravidla jsou zveřejněna na webových 
stránkách: http://www.dotaceEu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP. 

Obecná pravidla obsahují tyto kapitoly: 

 Úvod 
 Vyhlášení výzvy a předkládání žádosti o podporu 
 Hodnocení a výběr projektů 
 Příprava a realizace projektu 
 Investiční plánování a zadávání zakázek 
 Dodatečné stavební práce 
 Příjmy 
 Veřejná podpora 
 Účetnictví 
 Způsobilé výdaje 
 Přenesená daňová povinnost 
 Archivace 
 Publicita 
 Monitorování projektů 
 Indikátory 
 Změny v projektu 
 Nesrovnalosti, porušení rozpočtové kázně, porušení právního aktu 
 Financování 
 Odstoupení, ukončení realizace projektu 
 Udržitelnost 
 Námitky a stížnosti 
 Kontroly a audity 
 Horizontální principy 
 Použité pojmy 
 Použité zkratky 
 Právní a metodický rámec 
 Seznam příloh 

 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP
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Specifická pravidla konkretizují informace o pravidlech výzvy a jsou vždy vydána 
nejpozději s vyhlášením výzvy.  Žadatel má povinnost se před podáním žádosti seznámit 
s Obecnými i Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce a postupovat v souladu 
s nimi. 
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2. Údaje o výzvě 

2.1. Vyhlášení výzvy a podání žádosti o podporu 
Výzvu vyhlašuje Řídicí orgán IROP. 
 
Kolová výzva č. 57 IROP „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní 
vzdělávání (SVL)“ je vyhlášena 6. 10. 2016. Výzva je zaměřená na projekty, které jsou 
v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo Krajským akčním plánem 
vzdělávání a jsou realizované na území správního obvodu obcí s rozšířenou působností s 
výskytem sociálně vyloučené lokality (dále jen „SVL“) dle přílohy č. 2 těchto Pravidel. 
 
Současně ŘO IROP vyhlašuje kolovou výzvu č. 56 „Infrastruktura pro zájmové, 
neformální a celoživotní vzdělávání“, zaměřenou na projekty, které jsou v souladu 
s Místním akčním plánem vzdělávání nebo Krajským akčním plánem vzdělávání a jsou 
realizované na území správního obvodu obcí s rozšířenou působností, na jejichž území 
se nenachází sociálně vyloučené lokality dle přílohy č. 2 Specifických pravidel 56. výzvy.  
 
Vyhlášení výzev je zveřejněno na webových stránkách 
http://www.dotaceEu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP. 
 

Žádost se podává elektronicky v MS2014+ prostřednictvím formuláře, který naleznete 
na webových stránkách https://mseu.mssf.cz. Postup pro podání žádosti a příloh  
v MS2014+ je uveden v příloze č. 1 těchto Pravidel. 
 

UPOZORNĚNÍ 

Zahájení příjmu žádostí o podporu a ukončení příjmu žádostí o podporu je 
uveřejněno v textu této výzvy.  
 
K žádosti o podporu je potřeba mít zřízený elektronický podpis. 

 
Oprávnění žadatelé 

 školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání 
a vyšší odborné školy  

 další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit 
 kraje 
 organizace zřizované nebo zakládané kraji 
 obce 
 organizace zřizované nebo zakládané obcemi 
 nestátní neziskové organizace 
 církve 
 církevní organizace 
 organizační složky státu (dále jen „OSS“) 
 příspěvkové organizace organizačních složek státu (dále jen „PO OSS“). 

 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP
https://mseu.mssf.cz/
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UPOZORNĚNÍ 
 
Nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace musí vykonávat 
činnost v oblasti práce s dětmi a mládeží, v oblasti školství, nebo v oblasti 
vzdělávání, školení a osvěty. Činnost musí být v zakladatelských dokumentech přesně 
zapsána. Hlavním účelem jejich činností není vytváření zisku. 
 
Dalšími subjekty, podílejícími se na realizaci vzdělávacích aktivit, jsou subjekty, které 
mají zapsanou volnou živnost č. 72 „mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, 
školení, včetně lektorské činnosti“ a tzv. autorizované osoby podle zákona č. 179/2006 
Sb. 
 
Tato výzva není zaměřena na podporu vysokých škol. 
 
Obchodní korporace a obecně prospěšné společnosti uvedou v MS2014+ (viz příloha č. 1 
Pravidel) v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a o změně 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů, informace o 
své vlastnické a ovládací struktuře v rozsahu § 14 odst. 3 písm. e) rozpočtových pravidel. 
V žádosti o podporu uvedou: 

1) osoby s podílem v právnické osobě žadatele; žadatel mající právní formu obchodní 
společnosti uvede seznam osob, které mají ke dni podání žádosti podíl vyšší než 10 %, 

2) osoby, v nichž má žadatel podíl. 

 
Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 

 1 000 000 Kč 
 

Pokud v průběhu realizace projektu dojde při výběrovém nebo zadávacím řízení na 
dodavatele ke snížení celkových způsobilých výdajů projektu pod 1 000 000 Kč, 
nepovažuje se to za porušení kritéria přijatelnosti a podmínek výzvy. Jedná se o změnu 
v projektu, v případě které žadatel/příjemce postupuje v souladu s kap. 16 Obecných 
pravidel.  
 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt:  
 20 000 000 Kč 

 
Datum zahájení realizace projektu 
 
Nejdříve 1. 1. 2014, podrobnosti stanoví výzva.  
 
Datum ukončení realizace projektu 
Ukončení realizace projektu znamená prokazatelné uzavření všech aktivit projektu. Tuto 
skutečnost je třeba doložit kromě vlastních výstupů projektu protokolem o předání a 
převzetí díla (např. dodávky staveb, přístrojů a zařízení, dokladem o kolaudaci, dokladem o 
zprovoznění) a fotodokumentací. Datum podepsání protokolu o předání a převzetí díla a 
odstranění vad a nedodělků bránících užívání díla nesmí překročit termín ukončení 
realizace projektu uvedený v právním aktu, tj. Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen 
„Rozhodnutí“) a Stanovení výdajů na financování akce OSS (dále jen „Stanovení výdajů“).  
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Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 28. 6. 2019. Realizace projektu může 
být rozdělena na etapy. Etapa nesmí být kratší než tři měsíce. K problematice etap více v 
kapitole 3.9 v příloze č. 1 těchto Pravidel. 

2.2. Podporované aktivity 
Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury pro zájmové, neformální a 
celoživotní vzdělávání. Jedná se o školy a školská zařízení, střediska volného času, domy 
dětí a mládeže, školní družiny a školní kluby, vzdělávací a školící centra a další subjekty 
podílející se na realizaci zájmového, neformálního a celoživotního (dalšího) vzdělávání. 
Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo 
Krajským akčním plánem vzdělávání. 

Podporovanými aktivitami jsou: 

 Stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality 
vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových 
kompetencích: 

 komunikace v cizích jazycích,  
 přírodní vědy,  
 technické a řemeslné obory, 
 práce s digitálními technologiemi.   

Účelem podporovaných aktivit je vybudování a zkvalitnění kapacit pro účely dalšího 
vzdělávání ve vazbě na potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.  

Místní akční plán vzdělávání (MAP) a Krajský akční plán vzdělávání (KAP) 
 
Projektové záměry, předložené do této výzvy, musí být v souladu se Strategickým 
rámcem MAP/KAP. Vzdělávací zařízení a jejich projektové záměry musí být uvedeny v 
seznamu projektových záměrů pro investiční intervence IROP, který se stane přílohou 
schváleného MAP/KAP. Tyto schválené dokumenty budou zveřejněny na 
www.uzemnidimenze.cz. Není podmínkou, aby byl projektový záměr uveden v obou 
dokumentech současně. 
 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE IROP 
 
Klíčové kompetence IROP pro zájmové a neformální vzdělávání jsou vázány na 
vzdělávací oblasti a obory Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 
(RVP ZV): 

 Jazyk a jazyková komunikace (Cizí jazyk, Další cizí jazyk), 
 Člověk a jeho svět, 
 Matematika a její aplikace, 
 Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis), 
 Člověk a svět práce, 

a průřezová témata RVP ZV: 
 Environmentální výchova. 

http://www.uzemnidimenze.cz/
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Vazby na tyto oblasti a obory popíše žadatel ve studii proveditelnosti a uvede citace 
vzdělávacího programu zařízení, které je předmětem projektu. 
 
Klíčové kompetence IROP pro celoživotní (další) vzdělávání jsou vázány na Národní 
soustavu kvalifikací a vybrané kvalifikace dle přílohy č.  9 těchto Pravidel. 
 
Klíčová kompetence práce s digitálními technologiemi bude podporována pouze ve 
vazbě na další klíčové kompetence, tedy ve vazbě na komunikaci v cizím jazyce, 
přírodní vědy, technické a řemeslné obory. 
 
Odborná učebna počítačů sloužící k výuce informatiky (např. pro rekvalifikační kurzy 
počítačů) je relevantním záměrem, pokud bude v MAP/KAP v seznamu projektových 
záměrů pro investiční intervence IROP daného zařízení označena klíčová kompetence 
práce s digitálními technologiemi.  
 

UPOZORNĚNÍ 
 
Aktivity této výzvy jsou směřovány do správních obvodů obcí s rozšířenou působností, 
na jejichž území se nachází sociálně vyloučená lokalita či lokality (dále jen „SVL“). 
Seznam správních obvodů obcí s rozšířenou působností se SVL je přílohou č. 2 
těchto Pravidel. 

  

Hlavní podporované aktivity: 
 přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro 

zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání,  
 rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení 

bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.), 
 nákup pozemků a staveb, 
 pořízení vybavení budov a učeben, 
 pořízení kompenzačních pomůcek. 

Na hlavní aktivitu projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových 
způsobilých výdajů projektu.  Hlavní aktivitou projektu jsou ty aktivity, které vedou k 
naplnění cílů a indikátorů projektu. 

 

BEZBARIÉROVOST 
 
Učebny, výukové prostory a zázemí pracoviště podpořené z IROP musí být vždy 
bezbariérově dostupné. Základním požadavkem je zajištění bezbariérové toalety a 
umožnění volného pohybu osob na vozíku od vstupu do budovy po vstup do učebny 
(prostor) podpořené z IROP. Další stavební úpravy podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. jsou 
způsobilým výdajem v hlavní aktivitě a žadatel popisuje potřebnost těchto úprav ve 
Studii proveditelnosti (osnova je přílohou č. 4 těchto Pravidel). Pokud je vzdělávací 
zařízení již bezbariérové a dostupnost výukových prostor bude zajištěna, žadatel popíše 
tento stav rovněž ve Studii proveditelnosti.  
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Vedlejší podporované aktivity:  
 demolice související s realizací projektu, 
 úpravy zeleně a venkovního prostranství,  
 projektová dokumentace, EIA, 
 zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor), 
 pořízení služeb bezprostředně související s realizací projektu (příprava a 

realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti), 
 povinná publicita (podle kap. 13 Obecných pravidel). 

Na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo maximálně 15 % celkových 
způsobilých výdajů projektu.  

UPOZORNĚNÍ 
 
IROP nebude podporovat žádná opatření, která vedou k diskriminaci a segregaci 
marginalizovaných skupin, jako jsou romské osoby a osoby s potřebou podpůrných 
opatření (osoby se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a se sociálním 
znevýhodněním). 
 
Kompenzační pomůcky budou podporovány, budou-li součástí projektu další opatření, 
nikoli jako samostatný projekt. Potřebnost pořízení kompenzačních pomůcek musí být 
odůvodněna ve studii proveditelnosti.  
 
V době udržitelnosti může zařízení bezplatně zapůjčovat kompenzační pomůcky 
ostatním zařízením pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, pokud byla tato 
skutečnost uvedena v žádosti o podporu (ve studii proveditelnosti).   
 
V případě řádného zdůvodnění lze ostatním zařízením pro zájmové, neformální a 
celoživotní vzdělávání zapůjčovat bezplatně kompenzační pomůcky také po 
předchozím souhlasu ŘO IROP a to i v případě, kdy to nebylo uvedeno v žádosti o 
podporu. Pokud dojde k zapůjčení kompenzační pomůcky bez přechozího souhlasu ŘO 
IROP, tak se příjemce vystavuje riziku krácení dotace dle přílohy č. 5/6/7 těchto 
Pravidel. 
 
Žádné jiné vybavení pořízené z dotace (kromě kompenzačních pomůcek) nelze 
ostatním zařízením zapůjčovat. 

2.3. Komplementarita 
Komplementární vazba s neinvestičními aktivitami Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“); prioritní osa 3, specifický cíl 3.2 Zlepšení kvality 
vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích; specifický cíl 3.5 Zvyšování 
kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce, kdy 
z IROP bude financována nově vzniklá infrastruktura a rekonstrukce stávající 
infrastruktury a OP VVV bude financovat navazující aktivity na využití vybudovaných 
kapacit. 

Komplementární vazba s Operačním programem Praha pól růstu (dále jen „OP PPR“); 
prioritní osa 4 Vzdělávání a vzdělanost, specifický cíl 4.1 Dosažení dostatečné kapacity a 
zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání; specifický cíl 4.2 



12 
 

 

Vydání 1.1                  Specifická pravidla pro žadatele a příjemce 

Platnost od 7. 11. 2016 

 

Zrovnoprávnění přístupu ke vzdělání. V IROP je podpora poskytována zařízením mimo 
území hl. m. Prahy, v OP PPR je podpora směřována na území hl. m. Prahy. 

Vazba na Program Interreg V-A ČR-PL; prioritní osa 3 Vzdělání a kvalifikace, specifický 
cíl Zlepšení úrovně zaměstnanosti absolventů. Zlepšená vzdělávací infrastruktura a 
vybavení z prostředků IROP může být využito také k efektivní realizaci společných 
polsko-českých programů a aktivit ve vzdělávání. 

Vazba na Program spolupráce ČR – Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020; prioritní osa 3 
Investice do dovedností a vzdělávání, specifický cíl Odbourání jazykových a 
systémových překážek ve vzdělávání. Zabezpečení vzdělávací kapacity z prostředků 
IROP může být vhodně propojeno se společnými vzdělávacími aktivitami realizovanými 
v přeshraničním regionu, které budou orientovány hlavně na obsahovou stránku 
vzdělávání.  

Vazba na Program spolupráce ČR – Sasko 2014–2020; prioritní osu 3 Investice do 
vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do 
celoživotního učení, specifický cíl Rozšíření přeshraničních nabídek vzdělávání. 
Infrastruktura vybudována z prostředků IROP může využita také pro přeshraniční 
aktivity v oblasti vzdělávání. 

Vazba na Program spolupráce AT-CZ 2014 – 2020; prioritní osa 3 Rozvoj lidských 
zdrojů, specifický cíl Rozšíření společné nabídky vzdělávání a kvalifikačních aktivit s 
cílem zvýšit využití potenciálu lidských zdrojů v přeshraničním regionu. Zlepšená 
vzdělávací infrastruktura z prostředků IROP může být využita k efektivní realizaci 
společných programů a aktivit ve vzdělávání.  

Vazba na Program spolupráce SK-CZ 2014-2020; prioritní osa 1 Využívání inovačního 
potenciálu, specifický cíl Zvýšení relevance obsahu vzdělávání pro potřeby trhu práce s 
cílem zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce. Zabezpečení vzdělávací kapacity z 
prostředků IROP může být vhodně propojeno se společnými vzdělávacími aktivitami 
realizovanými v přeshraničním regionu, které budou orientovány hlavně na obsahovou 
stránku vzdělávání. 

2.4. Povinné přílohy žádosti 
Pokud je některá povinná příloha pro žadatele nerelevantní, žadatel nahraje jako přílohu 
dokument, ve kterém uvede zdůvodnění nedoložení povinné přílohy. 

Povinné přílohy žadatel nahrává na příslušné Záložky žádosti o podporu v MS2014+. 
Více informací je uvedeno v příloze č. 1 těchto Pravidel. 

Do MS2014+ je možné nahrát dokument do velikosti 100 MB. V případě, že dokument je 
větší než 100 MB, musíte přiloženou přílohu rozdělit do několika menších souborů. K 
rozdělení příloh je možné použít jakýkoliv kompresní program (např. 7zip, WinZip. 
WinRAR, PowerArchiver  apod.). 

Záložka Identifikace operace 
 
1. Plná moc 

Dokládá se v případě přenesení pravomocí na jinou osobou (např. při podpisu žádosti). 
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Plné moci se ukládají v elektronické podobě v systému MS2014+ v modulu Žadatel v 
konkrétním projektu do záložky Identifikace projektu – Plná moc. Vzor Plné moci je 
přílohou č. 11 Obecných pravidel. 
Plnou moc lze nahradit usnesením zastupitelstva o přenesení pravomocí. V usnesení 
musí být jednoznačně identifikováno, kdo a na koho pravomoci převádí a kterých úkonů 
se převedení pravomocí týká. 
 

Záložka Veřejné zakázky 

2. Zadávací a výběrová řízení  

Jako povinnou přílohu žádosti o podporu žadatel předkládá pouze uzavřenou smlouvu 
na plnění zakázky, kterou uplatňuje v projektu. Smlouvu včetně případných uzavřených 
dodatků přiloží na záložku Veřejné zakázky k odpovídající zakázce.  

Záložka Dokumenty  

3. Doklad o právní subjektivitě 

Nestátní neziskové organizace doloží: 

 zakladatelskou smlouvu, zakládací či zřizovací listinu nebo jiný dokument o 
založení, který zároveň doloží veřejně prospěšnou činnost organizace v oblasti 
práce s dětmi a mládeží, v oblasti školství, nebo v oblasti vzdělávání, školení a 
osvěty a prokáže, že účelem hlavní činnosti není vytváření zisku; 

 stanovy, ve kterých musí být ustanovení o vypořádání majetku při zániku 
organizace, jestliže to nevyplývá ze zákona.  

Církve doloží: 

 výpis z Rejstříku církví a náboženských společností a čestné prohlášení, že daný 
subjekt vykonává veřejně prospěšnou činnost v oblasti práce s dětmi a mládeží, v 
oblasti školství, nebo v oblasti vzdělávání, školení a osvěty. Výpis z rejstříku v 
době podání žádosti nesmí být starší 3 měsíců. 

Církevní organizace doloží: 

 zakladatelskou smlouvu, zakládací či zřizovací listinu nebo jiný dokument o 
založení a dokument, který doloží veřejně prospěšnou činnost organizace v 
oblasti práce s dětmi a mládeží, v oblasti školství, nebo v oblasti vzdělávání, 
školení a osvěty a prokáže, že účelem hlavní činnosti není vytváření zisku. 

Organizace zakládané obcemi, kraji nebo OSS doloží: 

 zřizovací či zakládací listinu nebo jiný dokument o založení a dokument, který 
doloží veřejně prospěšnou činnost organizace v oblasti práce s dětmi a mládeží, v 
oblasti školství, nebo v oblasti vzdělávání, školení a osvěty a prokáže, že účelem 
hlavní činnosti není vytváření zisku. 

Veřejná výzkumná instituce doloží: 

 zakladatelskou smlouvu, zakládací či zřizovací listinu nebo jiný dokument 
o založení. 
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Ostatní výše neuvedené právnické osoby doloží: 

 výpis z Obchodního rejstříku, který v době podání žádosti nesmí být starší 3 
měsíců nebo 

 výpis z Živnostenského rejstříku, který v době podání žádosti nesmí být starší 3 
měsíců, 

 autorizované osoby podle zákona č.179/2006 Sb. doloží příslušnou autorizaci. 

Právní subjektivitu nemusí dokládat:  

 kraje a jimi zřizované organizace,  
 obce a jimi zřizované organizace,  
 organizační složky státu, 
 příspěvkové organizace organizačních složek státu, 
 státní vysoké školy a veřejné vysoké školy. 

UPOZORNĚNÍ 
 
Pokud lze doklady k právní subjektivitě veřejně dohledat na internetu, je možné doložit 
výpisy z internetu.  
 
Dokumenty nesmí být starší 3 měsíců, proto žadatel na dokument uvede datum, kdy 
dokument z internetu získal, pokud tato skutečnost není z dokumentu patrná.  
 

4. Výpis z rejstříku trestů 

Dokládají všichni statutární zástupci všech žadatelů s výjimkou obcí a jimi zřizovaných 
organizací, krajů a jimi zřizovaných organizací, OSS a PO OSS. Výpis z rejstříku trestů v 
době podání žádosti nesmí být starší 3 měsíců.  

5. Studie proveditelnosti 

Studie proveditelnosti musí být zpracována podle osnovy uvedené v příloze č. 4 těchto 
Pravidel. Slouží k posouzení potřebnosti a realizovatelnosti projektu a usnadňuje podání 
žádosti o podporu v MS2014+, neboť mnoho údajů, uváděných ve Studii, bude využito 
při vyplňování elektronického formuláře žádosti. 

6. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem 

projektu 

Žadatel dokládá výpisy z katastru nemovitostí týkající se projektu. Výpis z katastru 
nemovitostí nesmí být k datu podání žádosti starší než 3 měsíce. Pokud žadatel není zapsán 
v katastru nemovitostí jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření, dokládá listiny, 
které osvědčují jiné právo k uvedenému majetku, např. nájemní smlouvu, smlouvu o 
výpůjčce, nebo smlouvu o smlouvě budoucí či jiný právní úkon nebo právní akt 
opravňující žadatele k užívání nemovitosti, který bude předmětem projektu. V případě 
doložení smlouvy o smlouvě budoucí musí žadatel doložit nejpozději do vydání 
Rozhodnutí/Stanovení výdajů formou Žádosti o změnu projektu (viz kap. 16 Obecných 
pravidel) výpis z katastru nemovitostí, kde je zapsán jako vlastník nebo jako subjekt s 
právem hospodaření. 
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UPOZORNĚNÍ 

Povede-li projekt k technickému zhodnocení pronajatého majetku, je nutné, aby 
možnost provádět technické zhodnocení na cizím majetku byla uvedena v nájemní 
smlouvě či ve smlouvě o výpůjčce majetku, a to s podmínkou zachování výstupů 
minimálně po dobu udržitelnosti projektu. Nájemní smlouva, či smlouva o výpůjčce, 
bude doložena jako příloha žádosti o podporu.  

Technicky lze zhodnocovat pouze majetek vlastněný subjekty, které spadají do 
oprávněných žadatelů. 

 

7. Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo 

účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení 

Žadatel dokládá územní rozhodnutí s nabytím právní moci. Pokud stavba nevyžaduje 
územní rozhodnutí, dokládá územní souhlas či účinnou veřejnoprávní smlouvu 
nahrazující územní řízení. 
Pokud žadatel požádal o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení 
nebo pokud stavba nevyžaduje územní rozhodnutí ani územní souhlas, přílohu č. 7 
nedokládá.  
 
 

8. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení 

s nabytím právní moci nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního 

záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení 

Pokud žadatel nemá k dispozici pravomocné a platné stavební povolení nebo souhlas 
s provedením ohlášeného stavebního záměru či veřejnoprávní smlouvu nahrazující 
stavební povolení, dokládá žádost o stavební povolení nebo ohlášení, potvrzené 
stavebním úřadem, a přílohy, či návrh veřejnoprávní smlouvy, nejsou-li doloženy v jiné 
příloze žádosti o podporu. 

Pokud žadatel postupuje cestou společného územního rozhodnutí a stavebního 

povolení, dokládá společné rozhodnutí s nabytím právní moci nebo žádost o vydání 

společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.  

UPOZORNĚNÍ 
 
Žadatel popisuje územní a stavební řízení v daném projektu v kapitole 11 Studie 
proveditelnosti.  
 
Pokud žadatel k žádosti o podporu doložil žádost o stavební povolení, ohlášení nebo 
stavební povolení bez nabytí právní moci nebo neplatné stavební povolení, nebo návrh 
veřejnoprávní smlouvy, musí nejpozději do vydání Rozhodnutí/Stanovení výdajů doložit 
stavební povolení s nabytím právní moci nebo souhlas s provedením ohlášeného 
stavebního záměru nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu. 
 
Pokud žadatel k žádosti o podporu doložil žádost o vydání společného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení, musí nejpozději do vydání Rozhodnutí/Stanovení 
výdajů doložit společné rozhodnutí s nabytím právní moci. 
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Dokument žadatel dokládá současně se Žádostí o změnu jako doplnění žádosti 
o podporu (viz kap. 16 Obecných pravidel). 
 
Orientační harmonogram administrace projektů, od příjmu žádostí o podporu do 
přípravy a vydání Rozhodnutí/Stanovení výdajů, je uveden v kap. 2.8 Obecných pravidel.  

 

9. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro 

ohlášení stavby 

Žadatel dokládá projektovou dokumentaci v podrobnosti pro vydání stavebního 
povolení, jež je součástí žádosti o stavební povolení, nebo je ověřená stavebním úřadem 
ve stavebním řízení (jako ověření dostačuje razítko s podpisem a označením stavebního 
úřadu alespoň na titulní straně projektové dokumentace). Pokud stavba nevyžaduje 
stavební povolení, dokládá žadatel projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby. V 
případě, že již byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, žadatel ji 
také přikládá k žádosti o podporu. Projektové dokumentace jsou zpracovány podle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, bližší specifikace je ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 

10.  Položkový rozpočet stavby 

Žadatel stanoví ceny stavebních prací za účelem zjištění předpokládané ceny 
způsobilých výdajů hlavních aktivit projektu u nezahájených zakázek na základě 
stavebního rozpočtu, který je součástí příslušného stupně projektové dokumentace, a 
přiloží jeho originál ve formátu pdf jako povinnou přílohu k žádosti. 

Stavební rozpočet je nutno členit na stavební objekty, popř. dílčí stavební nebo funkční 
celky, případně jiné obdobné části a to tak, aby bylo možno jednoznačně vymezit hlavní 
a vedlejší aktivity projektu.  

V případě, že žadatel předkládá projektovou dokumentaci ve stupni pro stavební 
povolení/ohlášení stavby, doloží stanovení výdajů za stavbu/stavební práce v členění 
podle způsobu jejich financování, tedy členěné na způsobilé/nezpůsobilé a 
hlavní/vedlejší  výdaje projektu v souladu s požadavky Specifických pravidel. 

 

Příklad členění stavebního rozpočtu na hlavní a vedlejší výdaje projektu: 

p. 
č. 

Popis  Cena 
bez 
DPH 

 

DPH Cena s DPH 

1. Způsobilé výdaje projektu    
1.a. Hlavní aktivity projektu    

 SO 01 Hl. Stavba    

1.b. Vedlejší aktivity projektu    
 SO 02 Oplocení    

2. Nezpůsobilé výdaje projektu    
 SO 03 Prostory sloužící k bydlení    
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3. Celkové výdaje projektu     

 

Dále žadatel ve stupni připravenosti projektu k realizaci stavby/k zahájení zadávacího 

nebo  výběrového řízení dokládá položkový rozpočet stavby vypracovaný v rozsahu 

odpovídajícímu požadavkům vyhlášky č. 230/2012 Sb. (č. 169/2016 od nabytí 

účinnosti). Položkový rozpočet stavby žadatel předkládá v pdf a v elektronické podobě 

ve formátu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru. 

Po ukončení zadávacího nebo výběrového řízení žadatel doloží také vysoutěžený 
položkový rozpočet stavby. Rozpočet musí být vypracován v rozsahu 
odpovídajícímu požadavkům vyhlášky č. 230/2012 Sb. (č. 169/2016 od nabytí 
účinnosti) a předložen v pdf a v elektronické podobě, ve formátu .esoupis, .xc4, Excel VZ 
nebo v obdobném výstupu z rozpočtového softwaru. 

11. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů 

Dokládají žadatelé, kteří předpokládají jiné peněžní příjmy v období realizace projektu. 
Vzor výpočtu čistých jiných peněžních příjmů je uveden v příloze č. 29 Obecných 
pravidel. 

12.  Memorandum či smlouva o spolupráci škol/školských zařízení s 
nestátními neziskovými organizacemi, kulturními institucemi a dalšími 
zařízeními spolupracujícími s dětmi a mládeží 

V případě, že žadatel ve studii proveditelnosti deklaruje vzájemnou spolupráci škol a 
školských zařízení s nestátními neziskovými organizacemi, kulturními institucemi a 
dalšími zařízeními spolupracujícími s dětmi a mládeží, je nutné přiložit k žádosti o 
podporu memorandum či smlouvu o spolupráci škol, které budou platit po celou dobu 
udržitelnosti. Z dokumentu bude patrná náplň spolupráce (popis spolupráce včetně 
využití vybavení a prostor budovaných/rekonstruovaných z projektu IROP), její způsob 
a rozsah. Při kontrole udržitelnosti projektu bude příjemce dokladovat, jakým způsobem 
spolupráce probíhá. 

13.  Smlouva o spolupráci mezi vzdělávacím zařízením a zaměstnavatelem 

Žadatel přílohu dokládá v případě, že ve studii proveditelnosti deklaruje spolupráci s 
potencionálním zaměstnavatelem nebo akademickým pracovištěm. Z dokumentu musí 
být patrný obsah spolupráce a její vztah k aktivitám podporovaným v projektu IROP. 

14.  Čestné prohlášení o skutečném majiteli 

Pokud je žadatelem právnická osoba mimo veřejnoprávní právnické osoby, jako 
povinnou přílohu žádosti o podporu předkládá čestné prohlášení obsahující informaci o 
skutečném majiteli ve smyslu § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních 
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.  
 
Vysvětlení, co se rozumí skutečným vlastníkem, nalezne žadatel v Obecných pravidlech 
pro žadatele a příjemce v kap. 2.6.1. Vzor čestného prohlášení je přílohou Obecných 
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pravidel č. 30. Žadatel je povinen uvést v čestném prohlášení informace minimálně v 
rozsahu uvedeném ve vzoru. 

2.5. Struktura financování 
Podpora bude poskytována formou dotace. 

Podíl financování z celkových způsobilých výdajů: 

1) Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní vysoké školy 

 EFRR                                85 % 
 státní rozpočet             15 % 

2) Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, které jsou 
zapsány ve školském rejstříku 

 EFRR    85 %  
 státní rozpočet     5 %  
 příjemce    10 %  

3) Kraje, obce, jejich organizační složky, jimi zřizované příspěvkové organizace  

 EFRR    85 %  
 státní rozpočet    5 %  
 příjemce   10 %  

4) Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, jejichž 
hlavním účelem činnosti není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně 
prospěšnou činnost v oblasti školství, nebo v oblasti vzdělávání, školení a osvěty 
(např. o. p. s., ústavy, spolky, církve a náboženské společnosti, nadace a nadační fondy)  

 EFRR    85 %  
 státní rozpočet  10 %  
 příjemce      5 %  

5) Ostatní subjekty neobsažené ve výše uvedených kategoriích (jedná se zejména o 
podnikatelské subjekty) 

 EFRR    85 %  
 státní rozpočet     0 %  
 příjemce    15 % 

UPOZORNĚNÍ 
 
Podnikatelské subjekty nemají nárok na podíl ze státního rozpočtu, i když se jedná o 
školy či školská zařízení.  

2.6. Způsobilé výdaje 
Základní hlediska způsobilosti výdaje jsou uvedena v kapitole 10.1 Obecných pravidel.  
Příjemce je povinen řádně doložit způsobilé výdaje příslušným účetním dokladem, 
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popřípadě další požadovanou dokumentací. Výdaje, byť z věcného hlediska způsobilé, 
které nejsou řádně doloženy, jsou vždy považovány za výdaje nezpůsobilé. 
 
Způsobilé výdaje: 

 musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a specifického cíle 2.4, 
 musí přímo souviset s realizací projektu, 
 musí vzniknout a být vynaloženy v období od 1. 1. 2014 do data ukončení 

realizace projektu uvedeného v Rozhodnutí/Stanovení výdajů, 
 musí být doloženy průkaznými doklady, 
 nesmí přesáhnout výši výdajů uvedenou v každé jednotlivé smlouvě, uzavřené 

s dodavatelem, příp. jejích dodatcích. 

Způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu 
S t a v b a  

 přístavby, nástavby, stavební úpravy a modernizace budov sloužící pro zájmové, 
neformální a celoživotní vzdělávání 
o laboratoře, dílny, odborné a specializované učebny a výukové prostory ve 

vazbě na klíčové kompetence pro IROP, nezbytné zázemí těchto učeben (např. 
šatny k dílnám, sociální zázemí, přípravny, sklady pomůcek, úklidové 
komory), 

o zázemí pro vzdělávací personál, 
o chodby, vstupní a spojovací prostory nezbytné pro propojení nově 

vybudovaných prostor, 
 stavební úpravy objektu dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. související s podporou 

sociální inkluze v celé budově (např. zajištění bezbariérového přístupu), 

N á k u p  p o z e m k ů  a  s t a v e b  

 nákup pozemku (celého, nebo jeho části), který bude sloužit zájmovému, 
neformálnímu či celoživotnímu vzdělávání ve vazbě na klíčové kompetence, cena 
pozemku nesmí přesáhnout 10 % celkových způsobilých výdajů1, 

 nákup pozemku (celého, nebo jeho části), k němuž náleží stavba, která bude sloužit 
zájmovému, neformálnímu či celoživotnímu vzdělávání ve vazbě na klíčové 
kompetence2. 

Výklad k použití limitu 10 % celkových způsobilých výdajů na nákup pozemku dle 
Čl. 69 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1303/2013 

Pozemek Cíl nákupu 
Aplikace limitu 

10 % z CZV 
Nezastavěný Pozemek ANO 
Zastavěný, se stavbou určenou k demolici Pozemek ANO 
Zastavěný, se stavbou, která bude sloužit účelu 
projektu 

Stavba NE 

                                                        
1 Hlavním cílem nákupu je pozemek. Uvedený limit 10 % celkových způsobilých výdajů projektu se 
vztahuje i na případy, kdy se na pořizovaném pozemku nachází stavba určená k demolici. 
2 Hlavním cílem nákupu je stavba. Ve většině případů, kdy je pořízena stavba, se nachází kolem této stavby 
pozemek, jehož hodnota je však vedlejší k nákupu stavby, tudíž nespadá do působnosti článku 69 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1303/2013. 
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Cena nemovitosti musí být určena znaleckým posudkem (nesmí být starší než 6 měsíců 
před pořízením nemovitosti). 

P o ř í z e n í  v y b a v e n í  b u d o v ,  u č e b e n ,  v ý u k o v ý c h  p r o s t o r  

 pořízení nábytku a vybavení laboratoří, dílen, odborných a specializovaných učeben, 
a zázemí pro vzdělávací personál ve vazbě na klíčové kompetence IROP včetně 
nezbytného zázemí těchto učeben, 

 nákup výukových pomůcek a technického vybavení laboratoří, dílen, odborných a 
specializovaných učeben, výukových prostor a kabinetů (přípraven) ve vazbě na 
klíčové kompetence IROP (např. laboratorní soustavy, měřící zařízení, nářadí, SW a 
HW vybavení ve vazbě na klíčové kompetence: výuku cizích jazyků, přírodní vědy, 
technické a řemeslné obory a odborné učebny počítačů),  

 pořízení nábytku chodeb, vstupních a spojovacích prostor, 
 vybavení venkovních výukových prostor s vazbou na klíčové kompetence IROP, 
 pořízení kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení nezbytných pro 

zajištění rovného přístupu ke vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími 
potřebami. 
 
UPOZORNĚNÍ 
 
Nákup použitého dlouhodobého hmotného majetku (vybavení budov, učeben, 
výukových prostor) je způsobilým výdajem, pokud je jeho pořizovací cena nižší než 
výdaj na nový majetek; majetek bude oceněn znaleckým posudkem podle zákona č. 
151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů; zároveň platí 
podmínka, že současný nebo některý z předcházejících vlastníků tohoto majetku v 
posledních pěti letech před předložením žádosti o podporu z IROP neobdržel dotaci z 
veřejných zdrojů na uvedený majetek. 
 

D P H  

 pokud nemá plátce DPH k podporovaným aktivitám nárok na odpočet vstupu, 
 DPH je způsobilým výdajem, je-li způsobilým výdajem plnění, ke kterému se 

vztahuje; 
 pokud je žadatel neplátce DPH. 

UPOZORNĚNÍ 
 
Pořízený majetek podléhá kontrole a při nákupu vybavení důrazně upozorňujeme 
příjemce, že je potřeba udržet výstupy z projektu po celou dobu udržitelnosti (tj. 
pět let od provedení poslední platby příjemci ze strany ŘO IROP) a evidovat je. 
V případě neudržení výstupů z projektu po celou dobu udržitelnosti projektu se 
příjemce vystavuje riziku krácení dotace (dle přílohy č. 5/6/7 těchto Pravidel), pokud 
nesjedná nápravu z vlastních zdrojů a nenahradí odpovídajícím majetkem z vlastních 
zdrojů. 

 

Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu 
 demolice budov v areálu zařízení, jejichž odstranění souvisí s realizací projektu,  
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 úpravy venkovního prostranství v areálu vzdělávacího zařízení (zeleň, přístupové 
cesty v areálu, oplocení, parkové úpravy, pořízení a obnova mobiliáře, např. 
lavičky) a přístřešky nevyžadující stavební povolení, 

 zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor), 
 projektová dokumentace stavby, EIA,  
 pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a 

realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti), 
 nákup služeb, které jsou součástí pořízení dlouhodobého hmotného a 

nehmotného majetku, nejsou-li tyto služby součástí pořizovací ceny vybavení,  
 povinná publicita (viz kap. 13 Obecných pravidel), 
 DPH 

- pokud nemá plátce DPH k podporovaným vedlejším aktivitám nárok na 
odpočet vstupu, 

- DPH je způsobilým výdajem, je-li způsobilým výdajem plnění, ke kterému se 
vztahuje 

- pokud je žadatel neplátce DPH. 
 
Dokladování způsobilých výdajů 
Stavby 
 
Stavební úpravy 
 
Demolice  

  účetní/daňové doklady s identifikací 
předmětu plnění pro posouzení 
způsobilosti výdaje;  

 pokud nelze posoudit způsobilost výdaje 
podle identifikace předmětu plnění, doložit 
objednávku, dodací list, předávací 
protokol; 

 doklad o zaplacení; 
 smlouva o dílo vč. položkového rozpočtu 

stavby, případně dodatky smlouvy o dílo; 
 protokol o předání a převzetí díla/stavby; 
 kolaudační rozhodnutí či souhlas 
 rozhodnutí o předčasném užití stavby,  
 rozhodnutí o prozatímním užívání ke 

zkušebnímu provozu; 
 demoliční výměr  
 doložení ceny obvyklé - způsob stanovení 

ceny od dodavatelů, neplatí pro ceny 
stanovené znaleckým posudkem a při 
výběru dodavatele na základě zadávacího 
nebo výběrového řízení. 

Nákup pozemků  
 

 do 10 % celkových způsobilých výdajů 

projektu  

 pořizovací cena max. do výše ceny 
zjištěné znaleckým posudkem  

 
Nákup staveb 
 

 pořizovací cena max. do výše ceny 
zjištěné znaleckým posudkem. 

 doklad o zaplacení; 
 kupní smlouva,  
 znalecký posudek ne starší 6 měsíců před 

datem pořízení nemovitosti, 
 doložení vlastnictví (výpis z katastru 

nemovitostí, popř. návrh na vklad do 
katastru nemovitostí, vyrozumění 
katastrálního úřadu o zapsání vlastnického 
práva k pozemku/stavbě).  
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Projektová dokumentace 
 

 projektové dokumentace stavby a 
související průzkumy stavby 

 dokumentace k procesu EIA 
 studie proveditelnosti 

 

  účetní/daňové doklady se zřejmou 
identifikací předmětu plnění pro posouzení 
způsobilosti;  

 pokud nelze posoudit způsobilost výdaje 
podle identifikace předmětu plnění, doložit 
objednávku, dodací list, popř. předávací 
protokol; 

 doklad o zaplacení; 
 smlouva, případně její dodatky; 
 doložení ceny obvyklé - způsob stanovení 

ceny od dodavatelů, neplatí pro ceny 
stanovené znaleckým posudkem a při 
výběru dodavatele na základě zadávacího 
nebo výběrového řízení. 

Zabezpečení výstavby  
 

 technický dozor investora 

 BOZP 

 autorský dozor 

 účetní/daňové doklady se zřejmou 
identifikací předmětu plnění pro posouzení 
způsobilosti;  

 pokud nelze posoudit způsobilost výdaje 
podle identifikace předmětu plnění, doložit 
objednávku, dodací list, předávací 
protokol; 

 doklad o zaplacení; 
 smlouva, případně její dodatky; 
 doložení ceny obvyklé - způsob stanovení 

ceny od dodavatelů, neplatí pro ceny 
stanovené znaleckým posudkem a při 
výběru dodavatele na základě zadávacího 
nebo výběrového řízení.

 Pořízení drobného hmotného 

majetku  

 Pořízení drobného nehmotného 

majetku  

 Pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku  

 Pořízení dlouhodobého 

nehmotného majetku  

 

  účetní/daňové doklady se zřejmou 
identifikací předmětu plnění pro 
posouzení způsobilosti;  

 pokud nelze posoudit způsobilost výdaje 
podle identifikace předmětu plnění, doložit 
objednávku, dodací list, předávací 
protokol; 

 doklad o zaplacení; 
 smlouva, případně její dodatky; 
 doložení ceny obvyklé - způsob stanovení 

ceny od dodavatelů, neplatí pro ceny 
stanovené znaleckým posudkem a při 
výběru dodavatele na základě zadávacího 
nebo výběrového řízení způsob výpočtu 
alikvotní částky, pokud se uplatňuje 
poměrná část výdaje pro projekt 

Pořízení služeb bezprostředně 
souvisejících s realizací projektu: 

 

 Studie proveditelnosti, 

 zadávací a výběrová řízení (výdaje 

spojené s přípravou a realizací 

zadávacích a výběrových řízení) 

 

  účetní/daňové doklady s identifikací 
předmětu plnění pro posouzení 
způsobilosti; 

 pokud nelze přesně posoudit způsobilost 
výdaje účetního nebo daňového dokladu, 
doložit jiné relevantní doklady, např. 
objednávku, dodací list, předávací 
protokol; 
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 doklady o zaplacení; výdaje za opakované 
zadávací nebo výběrové řízení jsou 
způsobilé pouze v případě, pokud 
zadavatel zrušení zadávacího nebo 
výběrového řízení nezavinil sám a řízení 
bylo zrušeno v souladu s příslušnými 
předpisy, 

 smlouva o poskytnutí služeb, smlouva o 
dílo, případně její dodatky;  

 způsob výpočtu alikvotní částky, pokud se 
uplatňuje poměrná část výdaje pro projekt; 

 doklad o zaplacení, 
 popis způsobu výběru ceny od dodavatelů 

(neplatí pro ceny stanovené znaleckým 
posudkem a při výběru dodavatele na 
základě zadávacího nebo výběrového 
řízení). 

 
Povinná publicita 
 

 účetní/daňové doklady s identifikací 
předmětu plnění pro posouzení 
způsobilosti; 

 pokud nelze posoudit způsobilost výdaje 
podle identifikace předmětu plnění, doložit 
objednávku, dodací list, předávací 
protokol; 

 smlouva o poskytnutí služeb, smlouva o 
dílo, případně její dodatky; 

 doklad o zaplacení;  
 doložení ceny obvyklé - způsob stanovení 

ceny od dodavatelů, neplatí pro ceny 
stanovené znaleckým posudkem a při 
výběru dodavatele na základě zadávacího 
nebo výběrového řízení.  

 
DPH  při využití plnění pro ekonomickou 

činnost a osvobozená plnění se dokládá 
výše skutečného (vypořádacího) 
koeficientu za vypořádávané období 
(výdaj se považuje za doložený až na 
základě vypořádacího koeficientu, kdy je 
známá skutečná výše výdaje); 

 při využití přenesené daňové povinnosti 
kopie evidence pro daňové účely a kopie 
výpisu z bankovního účtu jako doklad o 
úhradě daňové povinnosti OFS. 

Účetní doklady do 10 000 Kč  Výdaje do 10 000 Kč lze uvést v Seznamu 
účetních dokladů v MS2014+ a nedokládat 
k nim faktury, paragony a další účetní 
doklady.  

 Maximální limit pro začlenění do seznamu 
účetních dokladů je 10 000 Kč včetně DPH 
za jeden účetní doklad.  

 Pro tyto výdaje platí povinnost předložit v 
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případě kontroly originály příslušných 
účetních dokladů.

  

Nezpůsobilé výdaje: 

 výdaje na nákup nemovitostí mezi spojenými osobami vymezenými v § 23 odst. 7 
zákona o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, 

 výdaje na nákup nemovitostí nad cenu zjištěnou znaleckým posudkem, 
 výdaje na nákup pozemku nad stanovený limit 10 % celkových způsobilých 

výdajů, 
 výdaje na uzavření kupní smlouvy, popř. smlouvy o smlouvě budoucí kupní, k 

nákupu nemovitosti, 
 parkoviště a parkovací místa, 
 nákup elektroniky a HW bez vazby na klíčové kompetence (cizí jazyk, přírodní 

vědy, technické a řemeslné obory), odbornou učebnu počítačů nebo kompenzační 
pomůcky, 

 nákup SW bez vazby na klíčové kompetence (cizí jazyk, přírodní vědy, technické a 
řemeslné obory), odbornou učebnu počítačů nebo kompenzační pomůcky, 

 herní prvky, 
 mobilní učebny bez vazby na oborné učebny pro klíčové kompetence IROP, 
 výdaje na výstavbu/rekonstrukce a vybavení zařízení bez vazby na hlavní 

aktivity projektu (např. rekonstrukce a vybavení stávající učebny bez vazby na 
klíčové kompetence, zázemí pro administrativní a řídící pracovníky), 

 výdaje na výstavbu/rekonstrukci stravovacího zázemí, 
 výdaje na výstavbu/rekonstrukci dopravních a víceúčelových sportovních hřišť, 
 výdaje na výstavbu/rekonstrukci čističky odpadních vod, 
 solární panely a další zdroje energie pro provoz stávajících prostorů zařízení, 
 výdaje na zateplování a rekonstrukce fasád stávajících budov zařízení 

(zateplovací systémy jsou způsobilé pouze v části přístavby či nástavby stávající 
budovy), 

 výdaje na výměnu oken stávajících budov zařízení (nová okna lze pořídit pouze 
pro odborné učebny s vazbou na klíčové kompetence dotčené projektem), 

 výdaje na rekonstrukci střechy stávajících budov zařízení, pokud půdní 
vestavbou či nástavbou nedošlo k rozšíření odborných učeben s vazbou na 
klíčové kompetence,  

 výdaje na výstavbu/rekonstrukci venkovních učeben bez vazeb na klíčové 
kompetence IROP, 

 trenažér pro výuku řízení vozidla, 
 výdaje na vyhotovení znaleckého posudku,  
 poplatky za zápis do katastru nemovitostí, poplatky za vynětí ze zemědělského 

půdního fondu a lesního půdního fondu, náhrady za omezení vlastnických práv, 
 DPH s nárokem na odpočet nebo její část, pokud žadatel má nárok na odpočet 

DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
 úroky z úvěrů, půjček, splátky úvěrů a půjček, 
 pokuty, 
 manka a škody, 
 jiné daně (daň z nemovitých věcí, daň darovací, daň dědická apod.), 
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 cla, 
 výdaje na právní spory vzniklé v souvislosti s projektem, např. výdaje na 

uhrazení soudního poplatku, pořízení důkazů, právní zastoupení v případě sporu, 
 běžné provozní a režijní výdaje, 
 náklady na mzdy, platy, náhrady mezd a platů, ostatní osobní náklady, povinné 

pojistné hrazené zaměstnavatelem, 
 výdaje na podání žádosti o podporu a poradenství s tím spojené, 
 výdaje na bankovní záruky, pojištění, bankovní poplatky, 
 cestovní náhrady, 
 provize, 
 rezervy na možné budoucí ztráty a dluhy, 
 kurzové ztráty, 
 odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, 
 veškeré výdaje související se smlouvou operativního leasingu (daň, marže 

pronajímatele, výdaje na refinancování, režijní výdaje, pojišťovací výlohy apod.), 
 výdaje odpovídající svým vymezením účetní kategorii mimořádných nákladů, 
 výdaje na audit projektu, 
 jakýkoli výdaj, který zcela zřetelně nesouvisí s činností spolufinancovanou ze 

strukturálních fondů nebo který není možno doložit písemnými doklady, a další 
výdaje, u kterých nejsou dodrženy podmínky pro způsobilost výdajů uvedené v 
tomto dokumentu, 

 náklady na vedlejší podporované aktivity, které budou přesahovat 15 % z 
celkových způsobilých výdajů projektu (v případě rozdělení projektu do etap je 
pro uznatelnost rozhodující celková výše způsobilých výdajů na vedlejší aktivity 
za celý projekt), 

 nájemné za pronájem budovy. 

UPŘESNĚNÍ 

Informace o zárukách se vztahuje na záruky bankovní. V případě, že příjemce uplatní 
výdaj na záruku za jakost dodaného plnění ve smyslu § 2113 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jedná se o výdaj způsobilý, pokud jsou splněny 
všechny ostatní podmínky způsobilosti uvedené v Obecných pravidlech, jako je soulad se 
zákonem o veřejných zakázkách nebo zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, přímá souvislost výdaje s projektem, jeho efektivnost apod. Pro účely 
způsobilosti záruky za jakost je nutné dodržet následující podmínky. 

a) Záruka za jakost je způsobilá, pokud se ve vztahu k danému plnění jedná o záruku 
standardní (tj. svým rozsahem a délkou nesmí záruka výrazně vybočovat ze 
standardů běžně užívaných v daném segmentu trhu pro dané plnění). 

b) Záruční doba záruky za jakost musí zohledňovat reálnou životnost dodaných 
komponent a nesmí ji přesahovat.  

c) Záruku za jakost vztahující se na garanci zprovoznění nefunkčního systému (tj. 
zprovoznění typu Next Business Day on-site a obdobné) lze považovat za 
způsobilou, pokud odpovídá běžným záručním podmínkám obdobných systémů v 
daném segmentu trhu a je úměrná požadavkům na funkčnost systémového řešení 
a přípustnou dobu jeho výpadku. 

d) Záruku za jakost splňující standardy, uvedené pod písmeny a) – c), není nutné 
vyčíslovat finančně, je součástí ceny plnění. Pokud je ve smlouvě sjednána záruka 
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za jakost, přesahující standardní úroveň podle písmen a) – c), výdaje nad rámec 
těchto standardů jsou nezpůsobilé. Je proto nutné část záruky za jakost, 
přesahující standardy ve smlouvě, finančně vyčíslit. 

e) Výdaje na jakýkoli záruční (tj. poskytovaný souběžně v záruční době záruky za 
jakost) a pozáruční (tj. poskytovaný po uplynutí záruční doby záruky za jakost) 
servis, provozní výdaje na technickou podporu, helpdesk, 
maintenance/subscription, upgrade a update jsou nezpůsobilé. 

2.7. Indikátory 
Žadatel je povinen vybrat indikátory, které odpovídají zvolené aktivitě a náplni projektu. 
Plánovaná hodnota indikátoru je závazná.  Výběr indikátorů je součástí podání žádosti v 
systému MS2014+. K indikátoru musí být v žádosti vyplněna tato datová pole: 

 Výchozí hodnota a datum, ke kterému byla hodnota stanovena (v případě 
výstupových indikátorů vždy 0). 

 Cílová hodnota, kterou se žadatel v projektu zavazuje dosáhnout a datum, ke 
kterému ji musí naplnit. 

Nenaplnění či překročení vykazovaného indikátoru k určenému datu jeho naplnění 
může vést ke krácení nebo nevyplacení dotace. Jeho neudržení po dobu udržitelnosti 
může mít charakter porušení rozpočtové kázně s následkem finanční sankce. Sankce 
jsou stanoveny v Podmínkách Rozhodnutí, nebo v Podmínkách Stanovení výdajů. 

Vykazovat plnění indikátoru bude příjemce podpory ve Zprávách o realizaci projektu a 
udržení hodnoty indikátoru ve Zprávách o udržitelnosti projektu v datovém poli 
dosažená hodnota. 

Pokud by během realizace projektu nastaly změny v projektu, které ovlivní výslednou 
hodnotu indikátoru, postupuje příjemce v souladu s kapitolou 16 Obecných pravidel. 

Podrobné informace k jednotlivým indikátorům a závazná pravidla jejich 
vykazování a výpočtu obsahují Metodické listy indikátorů v příloze č. 3 těchto 
Pravidel. 

Indikátory výstupu 

5 00 01 - Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení 

Povinný k výběru a k naplnění pro všechny projekty výzvy. Žadatel v žádosti 
o podporu vyplňuje cílovou hodnotu a datum, ke kterému se zavazuje ji naplnit. 
K naplnění cílové hodnoty indikátoru musí dojít nejpozději k datu ukončení realizace 
projektu. 

 

5 00 00 - Počet podpořených  vzdělávacích zařízení 

Povinný k výběru a k naplnění pro všechny projekty výzvy. Žadatel v žádosti 
o podporu vyplňuje cílovou hodnotu a datum, ke kterému se zavazuje ji naplnit. 
K naplnění cílové hodnoty indikátoru musí dojít nejpozději k datu ukončení realizace 
projektu. 
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Projekty nevykazují žádný indikátor výsledku, a proto je nutné, aby žadatel plánované 
výsledky projektu stručně slovně popsal na záložce „Popis projektu“ v MS2014+ při 
vyplňování žádosti. Do textového pole s názvem „Co je cílem projektu“ žadatel stručně 
popíše cíle projektu, očekávané výsledky a změny, které mají být prostřednictvím 
projektu dosaženy. 

2.8. Místo realizace projektů 

Projekty musí být realizovány na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností, 
na jejichž území se nachází sociálně vyloučená lokalita či lokality, mimo hl. m. Prahy, 
nebo na území sociálně vyloučené lokality se schválenou strategií Koordinovaného 
přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám, viz příloha č. 2 těchto Pravidel.  

Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám 
Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (dále jen „KPSVL“) je nástrojem 
pomoci městům a obcím při sociálním začleňování sociálně vyloučených obyvatel 
z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů za místní podpory 
Agentury pro sociální začleňování (dále jen „ASZ“). ASZ připravuje spolu s nositeli 
strategie a žadateli plán přípravy projektů a harmonogram čerpání a celkově přispívá 
k plynulosti přípravy soustředěné přípravy projektů v rámci KPSVL. 

 Základním východiskem KPSVL je schválený Strategický plán sociálního začleňování 
(dále jen „SPSZ“). Území SPSZ je charakterizováno katastrálními územími obcí, 
se kterými ASZ podepsala memorandum o spolupráci.  

ŘO IROP zohledňuje informaci o alokacích ze schválených SPSZ do výzev na základě 
požadavku ASZ. Požadavek na alokaci pro KPSVL odpovídá absorpční kapacitě a 
zejména připravenosti jednotlivých projektů.  

V 57. výzvě IROP se KPSVL týká obcí uvedených v příloze č. 2 těchto Pravidel. Celková 
částka činí 88 800 000 Kč. Pokud nebude částka, alokovaná pro KPSVL, ve výzvě 
vyčerpána, může se využít pro projekty mimo vazbu na KPSVL. 

2.9. Projekty generující příjmy 

Příjemci mohou inkasovat platby za služby, popř. za prodej/pronájem pozemků, budov a 
staveb díky realizaci projektu.    

Projekty vytvářející příjmy podle čl. 61 Obecného nařízení 
 Celkové způsobilé výdaje, uvedené v žádosti o podporu, přesahují 20 mil. Kč. 
 Projekt vytváří tzv. čisté příjmy po dokončení3. Příjmy projektu pocházejí 

z plateb hrazených za služby (např. školné, kurzovné, poplatky za zájmové 
aktivity) nebo za prodej/pronájem pozemků, budov a staveb4 a lze je předem 
odhadnout. 

V důsledku realizace projektu může dojít ke snížení provozních výdajů např. díky 
poklesu energetické náročnosti provozu. Pokud toto snížení provozních výdajů, 

                                                        
3 Projekt nevytvářející čisté příjmy je projekt, jehož příjmy nestačí k plnému pokrytí provozních nákladů.  
4 Např. prodej/pronájem původní budovy zařízení po otevření nového zařízení pořízené z dotace IROP. 
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vyvolané projektem, není provázeno odpovídajícím snížením provozních dotací, je nutné 
tuto úsporu považovat za příjem projektu a zahrnout ji do výpočtu výše dotace jako další 
příjem projektu. 

Pro výpočet výše podpory se používá v IROP metoda finanční mezery. Jejím principem je 
výpočet části investičních nákladů, jež nemůže být financována projektem, a musí být 
proto financována formou dotace. Podrobnější popis projektů s příjmy podle čl. 61 a 
způsob stanovení výše dotace metodou finanční mezery jsou uvedeny v kap. 7.6 
Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce IROP.  

Žadatel provádí výpočet výše dotace v modulu CBA v MS2014+ (viz kap 2.13 těchto 
Pravidel). 

Projekty vytvářející příjmy mimo čl. 61 Obecného nařízení 
Některé podporované projekty mohou vytvářet, v souladu s čl. 65, odstavcem 8 
Obecného nařízení, příjmy mimo čl. 61 Obecného nařízení, tzv. jiné peněžní příjmy.  

 Celkové způsobilé výdaje, uvedené v žádosti o podporu, jsou vyšší než 1 mil. Kč. 
Horní hranice způsobilých výdajů není stanovena. 5 

 V průběhu realizace projektu se vytvoří čisté jiné peněžní příjmy (např. z 
prodeje vyřazeného zařízení).  

Čisté jiné peněžní příjmy se vypočítají jako rozdíl mezi jinými peněžními příjmy, 
vytvořenými projektem, a provozními výdaji projektu vzniklými během realizace 
projektu. Čisté jiné peněžní příjmy se odečítají od způsobilých výdajů projektu. Pokud 
čisté jiné peněžní příjmy nebyly zohledněny při schválení žádosti o podporu a při vydání 
právního aktu, musí být odečteny při předložení žádosti o platbu. 

Ve výpočtu výše poskytnuté dotace se zohledňují u projektů vytvářejících příjmy mimo 
čl. 61 pouze příjmy vytvořené v průběhu realizace projektu a navíc vyvolané samotným 
projektem.  

Pokud žadatel předpokládá jiné peněžní příjmy, provede výpočet, zda se jedná o čisté 
jiné peněžní příjmy podle přílohy č. 29 Obecných pravidel, a výslednou hodnotu uvede v 
modulu eCBA.  

V případě, že jiné peněžní příjmy nebyly v době podání žádosti předpokládány, ale 
vznikly v průběhu realizace, příjemce to oznámí prostřednictvím Žádosti o změnu (viz 
kap. 16 Obecných pravidel) podané nejpozději v poslední den dané etapy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.10. Přenesená daňová povinnost 
Pokud se na příjemce bude vztahovat trvalý režim přenesené daňové povinnosti podle  
§ 92 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a jeho příloh (týká se zejména 
stavebních a montážních prací) nebo dočasný režim přenesené daňové povinnosti 
vycházející z téhož zákona a nařízení vlády ČR č. 361/2014, Sb., je nutné postupovat 
podle Obecných pravidel, kap. 11 Přenesená daňová povinnost. 

                                                        
5 Do této kategorie spadají i projekty s celkovými způsobilými výdaji vyššími než 20 mil. Kč, které 
nevytvářejí čisté příjmy po dokončení, ale během realizace se u nich nějaké (jiné) příjmy z projektu 
předpokládají. 
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2.11. Dodatečné stavební práce 
V případě dodatečných stavebních prací se příjemce řídí kap. 6 Obecných pravidel.  

2.12. Veřejná podpora 
Podpořeny budou projekty nezakládající veřejnou podporu ve smyslu článku 107 odst. 1 
Smlouvy o fungování Evropské unie.  

Podporu vzdělávání lze považovat za slučitelnou s vnitřním trhem podle čl. 107 odst. 3 
písm. c) Smlouvy o fungování Evropské unie.  

Vybudovaná infrastruktura může být využívána na vedlejší, hospodářskou činnost, 
pokud nepřesáhne 15 % roční kapacity podpořené infrastruktury, nejenom jako 
funkčního celku, ale i dílčích výstupů projektu (např. upravená učebna, pořízený kus 
odborného vybavení).  

2.13. Podklady pro výpočet ukazatelů CBA 
Popis práce s modulem CBA v MS2014+ a postupy pro zpracování finanční a ekonomické 
analýzy v MS2014+ jsou předmětem přílohy č. 17 Obecných pravidel. Pro postupy při 
vyplňování žádostí o podporu a analýzy v této výzvě platí níže uvedená specifika. 

Hodnocení ukazatelů v CBA 

Pro projekty s celkovými způsobilými výdaji nižšími než 5 mil. Kč zpracovává 
žadatel Studii proveditelnosti ve struktuře uvedené v příloze č. 4. CBA v MS2014+ 
žadatel nevyplňuje. Kritérium přijatelnosti „V hodnocení eCBA projekt dosáhne 
minimálně hodnoty ukazatelů, stanovené ve výzvě“ je pro tyto projekty nerelevantní. 

Pro projekty s celkovými způsobilými výdaji vyššími než 5 mil. Kč žadatel 
zpracovává Studii proveditelnosti ve struktuře uvedené v příloze č. 4 těchto Pravidel. 
V modulu CBA v MS2014+ zpracovává finanční analýzu (FA). Z dostupných výsledků 
CBA je sledována čistá současná hodnota v rámci Návratnosti investice pro FA (FNPV). 
Kritérium přijatelnosti „V hodnocení eCBA projekt dosáhne minimálně hodnoty ukazatelů, 
stanovené ve výzvě“ je splněno, když FNPV je nižší než 0. 

Žadatel v modulu CBA zakládá standardní CBA. Údaje zadávané v rozdílové variantě 
představují hodnoty získané po odečtení hodnot za nulovou variantu (variantu bez 
realizace projektu) od hodnot za aktivní variantu (variantu s realizací projektu). 

Sektor pro referenční období vyplní žadatel „Ostatní sektory“ a v souladu s Obecnými 
pravidly nastaví referenční období na 10. Počátečním datem referenčního období je 
datum zahájení projektu. 

Základní vstupní údaje pro standardní CBA: 

 Základní informace: 
o referenční období – 10 let (FA),  
o ekonomická analýza (zaškrtávací pole) – žadatel zaškrtává hodnotu „Ne“,  
o příjmy dle čl. 61 – pokud projekt generuje čisté příjmy dle čl. 61, žadatel 

do políčka uvedeno „Ano“, pokud projekt negeneruje čisté příjmy dle čl. 
61, žadatel do políčka uvede „Ne“, 
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o rozdílová varianta (zaškrtávací pole),  
o vlastní výpočet zůstatkové hodnoty (zaškrtávací pole) – žadatel zaškrtává 

hodnotu „Ne“, 
o konsolidace – je-li provozovatelem výstupů projektu jiný subjekt než 

žadatel, je nutné zatrhnout políčko konsolidace, ručně zadat subjekt 
konsolidace a ve finanční analýze uplatnit principy konsolidace, 

o celkové způsobilé výdaje, 
o jiné peněžní příjmy – do políčka je vyplňována hodnota čistých jiných 

peněžních příjmů. K určení jejich výše žadatel využije přílohu č. 29 
Obecných pravidel 

 Investice a zdroje: 
o celkové investiční náklady (veškeré způsobilé a nezpůsobilé výdaje na 

projekt, investiční i neinvestiční povahy) realizované a zadávané v období 
realizace projektu, 

o příspěvek unie, soukromé zdroje případně ostatní finanční prostředky 
zadávané do období realizace projektu, vztahující se k celkovým 
investičním nákladům. 

o Investice žadatel vyplňuje v letech, ve kterých je bude vynakládat. Zdroje 
by měly být vyplněny v odpovídající výši ve stejných letech jako investice. 

 Provozní náklady a výnosy: 
o celkové provozní náklady: 

 příklady provozních nákladů (kvůli diskontované metodě CF jen 
„peněžní odtoky“): osobní náklady (mzdové vč. odvodů), materiální 
náklady (spotřeba materiálu, energie,…), náklady na služby 
(opravy/údržba, zaplacené nájemné,…), různé poplatky a daně (s 
výjimkou DPH, z příjmu, spotřební daně), náklady na výměnu 
krátkodobých aktiv – tzv. reprodukční náklady. NE – odpisy a 
rezervy. 

o Celkové provozní výnosy: 
 příklady provozních výnosů (kvůli diskontované metodě CF jen 

„peněžní přítoky“): příjmy z pronájmu, příjmy od účastníků 
vzdělávacích akcí, NE – smluvní pokuty, transfery a dotace. 

o Financování provozní ztráty v jednotlivých letech referenčního období: 

 v případě, že provozní náklady převyšují provozní výnosy, je nutné 

uvést částku pokrývající tento rozdíl (např. z provozních dotací 

nebo vlastních zdrojů žadatele). 

 Zůstatková hodnota: 
o Žadatel může využít pouze přednastavený způsob výpočtu v modulu 

eCBA, tzn. hodnotu peněžních toků ve zbývajících letech životnosti po 
skončení referenčního období6. V peněžních tocích, pokud je to relevantní, 
je potřeba zahrnout náklady na likvidaci, případně příjmy z prodeje po 
skončení životnosti projektu. Do peněžních toků se nezahrnují transfery, 
dotace, smluvní pokuty, odpisy a rezervy. 

 

 

                                                        
6 Může dosahovat kladných i záporných hodnot. 
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3. Kontaktní místa pro poskytování informací 
 

Aktuální kontakty na krajská oddělení Centra pro regionální rozvoj České republiky jsou 
k dispozici na webových stránkách 
http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-irop/ nebo http://www.dotaceEu.cz/irop. 
 
Kontakty na specialisty pro SC 2.4 IROP jsou využitelné do podání žádosti o podporu 
v MS2014+.  

Po předložení žádosti o podporu budou žadateli sdělena formou depeše v MS2014+ 
jména manažerů projektu pro další komunikaci v rámci administrace projektu. 

 

  

http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontakty-irop/
http://www.dotaceeu.cz/irop
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4. Hodnocení a výběr projektů  

4.1. Hodnocení žádosti o podporu 
Hodnocení žádostí o podporu probíhá po ukončení výzvy a po předložení všech žádostí 
o podporu v daném termínu.  

Kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí projektu  
Probíhá podle obecných kritérií přijatelnosti a formálních náležitostí a specifických 
kritérií přijatelnosti pro specifický cíl 2.4. Obecná a specifická kritéria přijatelnosti jsou 
rozdělena na kritéria napravitelná a nenapravitelná. Kritéria formálních náležitostí jsou 
vždy napravitelná. V případě nesplnění alespoň jednoho kritéria s příznakem 
„nenapravitelné“ je žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení.  
 
Nenapravitelná kritéria  

 Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a 
výzvu. 

 Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory. 
 Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný. 
 Projekt je v souladu s akčním plánem vzdělávání (KAP/MAP). 
 Projekt není zaměřen na výstavbu nové budovy pro aktivity zájmového, 

neformálního nebo celoživotního vzdělávání. 
 
Napravitelná kritéria 

 Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy. 
 Projekt je v souladu s podmínkami výzvy. 
 Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, 

pokud jsou stanoveny. 
 Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny. 
 Výsledky projektu jsou udržitelné. 
 Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný 

rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen). 
 Potřebnost realizace projektu je odůvodněná. 
 Projekt je zaměřen alespoň na jednu z klíčových kompetencí: 

o komunikace v cizích jazycích, 
o technických a řemeslných oborů,  
o přírodních věd, 
o práce s digitálními technologiemi.   

 Projekt prokazatelně řeší nedostatek kapacit v území. 
 Projekt zajistí fyzickou dostupnost a bezbariérovost vzdělávacích zařízení. 
 Kritéria pro příjem do zařízení nejsou diskriminační pro žádnou skupinu 

uchazečů. 
 Projekt nepodporuje opatření, která vedou k diskriminaci a segregaci 

marginalizovaných skupin, jako je romské obyvatelstvo a další osoby s potřebou 
podpůrných opatření (osoby se zdravotním postižením, zdravotním 
znevýhodněním a se sociálním znevýhodněním). 

 Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a 
udržitelnosti projektu. 
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 Výdaje na stavbu a vybavení v rozpočtu projektu odpovídají tržním cenám. 
 Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu. 
 Projekt s vazbou na schválenou strategii Koordinovaného přístupu k sociálně 

vyloučeným lokalitám je v souladu s cíli této strategie. 
 Minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na hlavní aktivitu 

projektu 
 V hodnocení eCBA/finanční analýze projekt dosáhne minimálně stanovené 

hodnoty ukazatelů. 
 

Souhrn všech kritérií pro tuto výzvu 

 

Kritéria formálních náležitostí 

Žádost o podporu je podána v předepsané formě. 

Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele. 

Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě. 

 

Obecná kritéria přijatelnosti 

Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy. 

Projekt je v souladu s podmínkami výzvy. 

Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu. 

Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny. 

Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny. 

Výsledky projektu jsou udržitelné. 

Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a 
zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen). 

Potřebnost realizace projektu je odůvodněná. 

Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory. 

Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný. 
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Specifická kritéria přijatelnosti SC 2.4 
Aktivita – Infrastruktura pro zájmové, 
neformální a celoživotní vzdělávání 

Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ) 
 

Projekt je v souladu s akčním plánem 
vzdělávání. 

ANO - Projekt je v souladu s akčním plánem 
vzdělávání. 
 
NE - Projekt není v souladu s akčním plánem 
vzdělávání. 

Projekt je zaměřen alespoň na jednu z 
klíčových kompetencí: 
- komunikace v cizích jazycích, 
- technických a řemeslných oborů, 
- přírodních věd, 
- práce s digitálními technologiemi. 

ANO - Projekt je zaměřen alespoň na jednu z 
klíčových kompetencí. 
NE - Projekt není zaměřen ani na jednu z 
klíčových kompetencí. 

Projekt prokazatelně řeší nedostatek 
kapacit v území. 

ANO - Projekt prokazatelně řeší nedostatek 
kapacit pro zájmové, neformální nebo celoživotní 
vzdělávání v území. 
NE - Projekt neřeší nedostatek kapacit pro 
zájmové, neformální nebo celoživotní vzdělávání v 
území. 

Projekt zajistí fyzickou dostupnost a 
bezbariérovost vzdělávacích zařízení. 

ANO - Součástí projektu jsou stavební úpravy 
přispívající k bezbariérovosti zařízení nebo 
pořízení speciálního vybavení nebo 
kompenzačních pomůcek.  
NE - Součástí projektu nejsou stavební úpravy 
přispívající k bezbariérovosti zařízení, pořízení 
speciálního vybavení, kompenzačních pomůcek. 
NERELEVANTNÍ - Zařízení je již bezbariérové. 

Kritéria pro příjem do zařízení nejsou 
diskriminační pro žádnou skupinu 
uchazečů. 

ANO - Kritéria pro příjem do zařízení nejsou 
diskriminační pro žádnou skupinu uchazečů. 
 
NE - Kritéria pro příjem do zařízení jsou 
diskriminační pro určitou skupinu uchazečů. 

Projekt nepodporuje opatření, která vedou 
k diskriminaci a segregaci 
marginalizovaných skupin, jako je romské 
obyvatelstvo a další osoby s potřebou 
podpůrných opatření (osoby se zdravotním 
postižením, zdravotním znevýhodněním a 
se sociálním znevýhodněním). 

ANO - Projekt nepodporuje žádná opatření, která 
vedou k diskriminaci a segregaci 
marginalizovaných skupin, jako je romské 
obyvatelstvo a další osoby s potřebou podpůrných 
opatření (osoby se zdravotním postižením, 
zdravotním znevýhodněním a se sociálním 
znevýhodněním). 

NE - Projekt podporuje opatření, která vedou k 
diskriminaci a segregaci marginalizovaných 
skupin, jako je romské obyvatelstvo a další osoby 
s potřebou podpůrných opatření (osoby se 
zdravotním postižením, zdravotním 
znevýhodněním a se sociálním znevýhodněním). 
 

Projekt není zaměřen na výstavbu nové 
budovy pro aktivity zájmového, 
neformálního nebo celoživotního 
vzdělávání. 

ANO - Projekt není zaměřen na výstavbu nové 
budovy pro aktivity zájmového, neformálního 
nebo celoživotního vzdělávání. 
NE - Projekt je zaměřen na výstavbu nové budovy 
pro aktivity zájmového, neformálního nebo 
celoživotního vzdělávání. 
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Žadatel má zajištěnou administrativní, 
finanční a provozní kapacitu k realizaci a 
udržitelnosti projektu. 

ANO - Žadatel má zajištěnou administrativní, 
finanční a provozní kapacitu k realizaci a 
udržitelnosti projektu. 
 
NE - Žadatel nemá zajištěnou administrativní, 
finanční a provozní kapacitu k realizaci a 
udržitelnosti projektu. 

Výdaje na stavbu a vybavení v rozpočtu 
projektu odpovídají tržním cenám. 

ANO - Výdaje v rozpočtu projektu odpovídají 
tržním cenám. 
 
NE - Výdaje v rozpočtu projektu neodpovídají 
tržním cenám. 

Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům 
projektu. 

ANO - Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům 
projektu. 
 
NE - Cílové hodnoty indikátorů neodpovídají 
cílům projektu. 

Projekt s vazbou na schválenou strategii 
Koordinovaného přístupu k sociálně 
vyloučeným lokalitám je v souladu s cíli této 
strategie. 

ANO – Projekt s vazbou na schválenou strategii 
Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným 
lokalitám je v souladu s cíli této strategie. 
 
NE - Projekt s vazbou na schválenou strategii, 
Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným 
lokalitám není v souladu s cíli této strategie. 
 
NERELEVANTNÍ - Projekt nemá vazbu na 
schválenou strategii KPSVL. 

Minimálně 85 % způsobilých výdajů 
projektu je zaměřeno na hlavní aktivitu 
projektu. 

ANO – Z rozpočtu projektu je zřejmé, že 
minimálně 85 % způsobilých výdajů je zaměřeno 
na hlavní aktivitu projektu. 
 
NE – Z rozpočtu je zřejmé, že na hlavní aktivitu je 
zaměřeno méně jak 85 % způsobilých výdajů. 

V hodnocení eCBA/finanční analýze projekt 
dosáhne minimálně stanovené hodnoty 
ukazatelů. 

ANO - Projekt dosáhl min. hodnoty ukazatelů. 
 
NE - Projekt nedosáhl min. hodnoty ukazatelů. 
 
NERELEVANTNÍ – Nemusí se provádět. 

 
Věcné hodnocení projektu 
Probíhá v souladu s kap. 3.3 Obecných pravidel podle následujících kritérií věcného 
hodnocení. 

Kritéria věcného hodnocení SC 2.4 
Aktivita – Infrastruktura pro zájmové, 
neformální a celoživotní vzdělávání 

Hodnocení  
(bodovací kritéria) 

Projekt je zaměřen na více klíčových 
kompetencí v oblastech: 
- komunikace v cizích jazycích, 
- technických a řemeslných oborů,  
- přírodních věd, 
- práce s digitálními technologiemi. 

5 bodů – Projekt je zaměřen na více než jednu 
klíčovou kompetenci. 

3 body – Projekt je zaměřen na jednu klíčovou 
kompetenci. 

Projekt je realizován ve vazbě na 
budoucí uplatnění na trhu práce a 10 bodů - Záměry projektu reflektují potřeby nabídky 
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potřeby sladění nabídky a poptávky na 
regionálním trhu práce. 

a poptávky na regionálním trhu práce ve vazbě na 
budoucí uplatnění osob na trhu práce a zároveň se 
při výuce (kurzech) bude spolupracovat přímo s 
potenciálním budoucím zaměstnavatelem. Smlouva o 
spolupráci mezi vzdělávacím zařízením a 
zaměstnavatelem je podepsána minimálně na 5 let od 
zahájení doby realizace projektu.  

    

5 bodů - Záměry projektu reflektují potřeby nabídky 
a poptávky na regionálním trhu práce ve vazbě na 
budoucí uplatnění osob na trhu práce a zároveň se 
při výuce (kurzech) bude spolupracovat přímo s 
potenciálním budoucím zaměstnavatelem. Smlouva o 
spolupráci mezi vzdělávacím zařízením a 
zaměstnavatelem je podepsána minimálně na 2 roky 
od zahájení doby realizace projektu.  

 
0 bodů - Projekt je zaměřen pouze na zájmové a 
neformální vzdělávání. Nebo projekt nereflektuje 
potřeby nabídky a poptávky na regionálním trhu 
práce a nemá alespoň na 2 roky podepsanou smlouvu 
o spolupráci mezi vzdělávacím zařízením a 
zaměstnavatelem. 

Projekt zohledňuje potřeby dětí se SVP a 
dětí ze sociálně znevýhodněných a 
kulturně odlišných rodin. 

10 bodů - Projekt zohledňuje potřeby dětí se SVP a 
dětí ze sociálně znevýhodněných a kulturně 
odlišných rodin. 

 

0 bodů - Projekt nezohledňuje potřeby dětí se SVP a 
dětí ze sociálně znevýhodněných a kulturně 
odlišných rodin. 

Projekt plánuje vzájemnou spolupráci 
škol a školských zařízení s nestátními 
neziskovými organizacemi, kulturními 
institucemi a dalšími zařízeními 
spolupracujícími s dětmi a mládeží 
(např. knihovny, muzea). 

10 bodů - Projekt plánuje vzájemnou spolupráci škol 
a školských zařízení s nestátními neziskovými 
organizacemi, kulturními institucemi a dalšími 
zařízeními spolupracujícími s dětmi a mládeží. 
 
0 bodů - Projekt neplánuje vzájemnou spolupráci 
škol a školských zařízení s nestátními neziskovými 
organizacemi, kulturními institucemi a dalšími 
zařízeními spolupracujícími s dětmi a mládeží. 

Projekt řeší využití výstupů projektu v 
kalendářním roce. 

10 bodů - Výstupy projektu jsou využité více jak 
deset měsíců v roce. 
5 bodů - Výstupy projektu jsou využité deset měsíců 
v roce. 
0 bodů - Výstupy projektu jsou využité méně jak 
deset měsíců v roce. 

V projektu jsou uvedena hlavní rizika v 
realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a 
způsoby jejich eliminace. 

5 bodů - V projektu jsou uvedena hlavní rizika v 
realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich 
eliminace. 
 
3 body - V projektu jsou částečně uvedena hlavní 
rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a 
způsoby jejich eliminace. 
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0 bodů - V projektu nejsou uvedena hlavní rizika v 
realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich 
eliminace. 

Harmonogram realizace projektu je 
reálný a proveditelný. 

10 bodů – Harmonogram realizace projektu je reálný 
a proveditelný  
 
0 bodů - Harmonogram realizace projektu není 
reálný a proveditelný.  

Součástí projektu jsou úpravy 
venkovního prostranství (zeleň).  

3 body - Součástí projektu jsou úpravy venkovního 
prostranství.  
 
0 bodů - Součástí projektu nejsou úpravy venkovního 
prostranství.  

 

Minimální počet bodů, kterého musí žádost ve věcném hodnocení dosáhnout, je 35 
z celkového počtu 63 bodů.  

Ex-ante analýza rizik 
Pro projekty, které prošly úspěšně hodnocením, provádí CRR analýzu rizik. Na základě 
jejího výsledku provede u vybraných projektů ex-ante  kontrolu. 

Probíhá podle následujících kritérií pro specifický cíl 2.4. 

Kritéria ex-ante analýzy rizik pro SC 2.4 

Riziko nezpůsobilosti výdajů 

Riziko dvojího financování 

Riziko ve veřejných zakázkách 

Riziko nedosažení výstupů a realizace projektu v předloženém harmonogramu 

Riziko nedovolené veřejné podpory 

Riziko v udržitelnosti projektu 

Riziko podvodu a korupčního jednání 

Riziko realizovatelnosti projektu po věcné a finanční stránce 

Riziko vzniku neočekávaných nebo nedovolených příjmů 

Riziko nehospodárných a neefektivních aktivit a výdajů 

 

Ex-ante kontrola 
Probíhá u projektů vybraných na základě výsledků ex-ante analýzy rizik v souladu 
s kapitolou 3.6 Obecných pravidel.  
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4.2. Výběr projektů 

Výběr projektů a příprava a vydání Rozhodnutí/Stanovení výdajů 
Probíhá v souladu s kapitolami 3.8 až 3.10 Obecných pravidel u žádostí, které úspěšně 
prošly předchozími fázemi hodnocení. 

UPOZORNĚNÍ 
 
Řídicí orgán IROP může po ukončení hodnocení z důvodu vyčerpání alokace výzvy 
stanovit náhradní projekty ve výši 5% alokace výzvy (EFRR) podle kapitoly 3. 7. 1 
Obecných pravidel. Náhradní projekty musí splnit všechny podmínky hodnocení a 
kontrol.  
Náhradní projekty jsou řazeny podle počtu dosažených bodů a v případě rovnosti bodů 
podle data a času předložení žádostí o podporu. 
 
Řídicí orgán IROP může po ukončení příjmu žádostí navýšit alokaci výzvy. 
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5. Monitorování projektu 
 

Monitorování postupu projektů se uskutečňuje prostřednictvím: 

 Zpráv o realizaci projektu (dále jen „Zpráva“ nebo „ZoR“ projektu), 
 Zpráv o udržitelnosti projektu (dále jen „Zpráva“ nebo „ZoU“ projektu). 

Předkládání Zpráv probíhá v souladu s kap. 14 Obecných pravidel. 

Spolu s Průběžnou/Závěrečnou ZoR projektu předkládá příjemce také Zjednodušenou 
žádost o platbu (dále jen „ZŽoP“), viz kapitola 18.5 Obecných pravidel.  

Realizace projektu může být rozdělena na etapy. Příjemce je povinen dodržovat etapy 
stanovené v žádosti o podporu, tj. předkládat na základě stanovených etap průběžné 
ZoR projektu, včetně Zjednodušené žádosti o platbu.  

Minimální délka jedné etapy je stanovena na 3 měsíce. Pravidla pro předkládání ZoR 
projektu za etapy či projekt ukončený před schválením prvního právního aktu jsou 
popsána v Obecných pravidlech v kapitole 14.3. 

ZoU projektu  

Pokud není k datu ukončení realizace projektu vydán kolaudační souhlas, musí být 
doložen s první ZoU projektu, případně se ZoU projektu následující po ukončení 
zkušebního provozu.  

V případě, kdy žadatel deklaroval, že projekt je realizován ve vazbě na budoucí uplatnění 
na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce a doložil 
smlouvu o spolupráci mezi vzdělávacím zařízením a zaměstnavatelem, je nutné, aby v 
každé v ZoU projektu informoval o způsobu plnění smlouvy. 

V případě, kdy žadatel deklaroval ve studii proveditelnosti spolupráci škol a školských 
zařízení s nestátními neziskovými organizacemi, kulturními institucemi a dalšími 
zařízeními spolupracujícími s dětmi a mládeží a doložil memorandum či smlouvu o 
spolupráci škol, je nutné, aby v každé v ZoU projektu informoval o způsobu plnění 
memoranda či smlouvy.  

V ZoU projektu bude příjemce popisovat časové využití prostor a dalších výstupů 
podpořených v rámci projektu v případě využívání podpořené infrastruktury pro 
vedlejší, hospodářskou činnost. Povinnost se vztahuje k dílčím výstupům projektu, které 
budou využívány pro vedlejší, hospodářskou činnost.  
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6. Financování 
 

Podrobnosti k financování jsou uvedeny v kap. 18 Obecných pravidel.  

Financování projektů 

ŘO IROP stanovil pro tuto výzvu ex-post financování. Příjemce podává po ukončení etap 
Zjednodušenou žádost o platbu (dále jen „ZŽoP“) a doklady prokazující úhradu 
vynaložených výdajů. Finanční prostředky příjemce obdrží po schválení Žádosti o platbu 
na ŘO IROP. 

OSS a PO OSS hradí výdaje na realizaci projektu ze své kapitoly státního rozpočtu, ve 
které jsou finanční prostředky na národní spolufinancování a předfinancování 
prostředků ze zdrojů strukturálních fondů narozpočtovány. Podávaná Žádost o platbu je 
evidovaná na formulářích pro ex-post financování. Způsoby financování OSS a PO OSS 
jsou popsány v kapitole 18.7 Obecných pravidel.  

6.1. Zjednodušená žádost o platbu  
ZŽoP příjemce podává spolu s Průběžnou/Závěrečnou ZoR projektu. Postup podání 
ZŽoP je popsán v kapitole 18.5 Obecných pravidel. 

Příjemce dokládá ve fázi podání žádosti o platbu/žádosti o změnu soupis skutečně 
provedených prací/položkový rozpočet změny stavby, a to ve shodné struktuře a 
formátu jako byl předložen vysoutěžený položkový rozpočet stavby. 

Po doložení poslední ZŽoP zjistí CRR konečnou výši celkových způsobilých výdajů 
projektu na hlavní a vedlejší aktivity projektu. Pokud není splněn limit výdajů na vedlejší 
aktivity projektu (maximálně 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu), je krácena 
částka dotace do výše limitu. 

6.2. Účelové znaky 
Kraje, jejich příspěvkové a jimi zřizované organizace, obce, jejich příspěvkové a jimi 
zřizované organizace, svazky obcí, jimi zřizované organizace postupují v souladu s kap. 
18.3 Obecných pravidel. 
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7. Udržitelnost 
 

Udržitelnost je doba, po kterou příjemce musí zachovat výstupy projektu v souladu s čl. 
71 obecného nařízení. K udržení výstupů je příjemce zavázán v Podmínkách Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace/ve Stanovení výdajů na financování akce OSS. 

Doba udržitelnosti je stanovená na pět let od provedení poslední platby příjemci ze 
strany ŘO IROP, tzn. od data nastavení stavu „Projekt finančně ukončen ze strany ŘO“.  
U příjemců typu OSS a PO OSS bude stav nastaven po schválení závěrečné ŽoP ve  
2. stupni. CRR informuje příjemce o zahájení doby udržitelnosti. 

UPOZORNĚNÍ 

Povinnosti příjemce v době udržitelnosti jsou definovány v kap. 20 Obecných pravidel.  

V době udržitelnosti projektu musí veškerý pořízený investiční majetek sloužit pouze k 
účelu poskytování stejných služeb a provádění aktivit projektu s dopadem na stejnou 
cílovou skupinu osob, ke kterým se příjemce zavázal v žádosti o podporu. 

V době udržitelnosti projektu musí být veškerý pořízený majetek evidován. 

V době udržitelnosti bude prováděna kontrola prostřednictvím Zpráv o udržitelnosti 
projektu, ex-post analýzy rizik a ex-post kontroly. Po dobu udržitelnosti je příjemce 
povinen prokázat fungování služeb v druhu a kapacitě, kterou určil v žádosti o podporu. 

V době udržitelnosti musí být dodržovány cílové hodnoty indikátorů stanovené 
v Rozhodnutí/Stanovení výdajů.  

V ZoR projektu a ZoU projektu příjemce uvádí informace požadované v kapitole 5 těchto 
Pravidel. 

 

DOPORUČENÍ  

Doporučujeme příjemcům sjednat si pojištění majetku pořízeného z dotace IROP. 
Pojištění je vhodné zejména pro případ, kdy v průběhu realizace nebo udržitelnosti 
projektu dojde ke zničení nebo poškození majetku pořízeného z dotace. Příjemce 
nebude schopen naplnit účel projektu a zachovat po stanovené období výsledky 
realizace projektu a bude povinen vyplacenou dotaci vrátit. Pojištění majetku není 
povinné a výdaje na něj nejsou způsobilé. 
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8. Seznam zkratek 
 

   

ASZ   Agentura pro sociální začleňování 
CBA   Cost–Benefit Analysis (Analýza nákladů a přínosů) 
CRR   Centrum pro regionální rozvoj České republiky 
ČTÚ   Český telekomunikační úřad 
DPČ   Dohoda o pracovní činnosti 
DPH   Daň z přidané hodnoty 
EIA Environmental Impact Assessment (Vyhodnocení vlivů na 

životní prostředí) 
EU   Evropská unie 
FA    Finanční analýzy 
IROP   Integrovaný regionální operační program 
IZO   Identifikátor školy/zařízení 
KAP    Krajský akční plán vzdělávání 
KPSVL    Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám 
MAP    Místní akční plán vzdělávání 
MS2014+  Informační systém pro přípravu a podání žádosti o podporu 
OP   Operační program 
OP PPR   Operační program Praha pól růstu 
OP VVV   Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání  
OP Z   Operační program Zaměstnanost 
OSS   Organizační složka státu 
PO OSS   Příspěvková organizace organizační složky státu 
RVP ZV   Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 
ŘO   Řídicí orgán 
SC    Specifický cíl  
SPSZ   Strategický plán sociálního začleňování 
SVL   Sociálně vyloučená lokalita 
SW a HW   Software a hardware¨ 
ŠVP   Školní vzdělávací program 
ZoR projektu  Zpráva o realizaci projektu 
ZoU projektu  Zpráva o udržitelnosti projektu 
ZŽoP   Zjednodušená žádost o platbu 
ŽoZ   Žádost o změnu 
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9. Právní a metodický rámec 
 

 zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
 vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 
 zákona č.179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o 

změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)  
 Národní soustava kvalifikací  
 Místní akční plán vzdělávání 
 Krajské akční plány vzdělávání 
 Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám 
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10. Seznam příloh Specifických pravidel 
 

1. Postup pro podání žádosti o podporu v MS2014+ 
2. Seznam správních obvodů obcí s rozšířenou působností se sociálně vyloučenými 

lokalitami a seznam KPSVL 
3. Metodické listy indikátorů 
4. Osnova Studie proveditelnosti 
5. Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace (pro PO OSS) – vzor 
6. Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace (pro příjemce kromě OSS a jejich PO) 

– vzor 
7. Podmínky Stanovení výdajů (pro OSS) – vzor 
8. Krácení peněžních prostředků při porušení Podmínek dopisu MMR/Stanovení 

výdajů 
9. Národní soustava kvalifikací  

 
 

Před schválením právního aktu může dojít ke změně vzoru Podmínek uvedených v 
příloze. 

 
 



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:   2. 2. 2017 
předkládá:  Ing. Pavel Grund  
 
   
 
Návrh:   
 
Schválení podání žádosti o dotaci na akci/projekt „  Litom ěřice – Dopravní automobil“ 
z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpo čtu Ústeckého kraje a závazek 
spolufinancování projektu v minimální výši 10% z ce lkových uznatelných náklad ů 
akce/projektu.“ 
 

 

Odůvodn ění:  

Předmětem dotace je nákup dopravního automobilu pro JSDH Litoměřice pro 9 osob. Vozidlo bude 
využíváno pro řešení mimořádných událostí a krizových stavů, jako jsou např. větrné smrště, povodně 
a záplavy, technické zásahy na území obce i v širokém okolí města Litoměřice. Hlavním využitím bude 
doprava požárního družstva a potřebného materiálu na místo zásahu jednotky. Dále bude vozidlo 
využíváno jako evakuační vozidlo pro obyvatele. 
 
ROZPOČET (v mil Kč): 
Celkové náklady 1 
Dotace Generální ředitelství  HZS ČR     0,45 
Předpokládaná dotace Krajský úřad Ústeckého kraje      0,3 
Spoluúčast město 0,25 
 
 
Návrh na usnesení:   
 
 

ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na akci/projekt „ Litoměřice – Dopravní automobil“ z Programu 
2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje a závazek spolufinancování akce/projektu v 
minimální výši 10% z celkových uznatelných nákladů akce/projektu. 
 

Podpis navrhovatele:          Přijaté usnesení: ____________ 



M É 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: 2.2.2017 
předkládá: Ing. Pavel Grund, místostarosta 
 
Návrh doručit nejpozději 7 dní před jednáním ZM na sekretariát starosty a tajemníka v listinné a 
elektronické podobě. Má-li návrh souvislost s činností jiného odboru MěÚ, je nutno uvést jeho 
vyjádření. Má-li návrh zásadní dopad na hospodaření města, je nutno vyžádat stanovisko Útvaru 
kontroly a interního auditu. Návrh je třeba předkládat ve 2 vyhotoveních (1x k zápisu jednání ZM, 1x 
navrhovateli). V případě, že návrh bude po schválení realizovat jiný odbor než předkládající, musí být 
ZM předložen ve 4 vyhotoveních (1x k zápisu jednání ZM, 1x navrhovateli, 1x odboru, který jej bude 
provádět a 1x odboru ekonomickému). 
 
Návrh: Schválení poskytování měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva – 
revokace usnesení 
 
Odůvodnění: Na základě nařízení vlády č. 414/2016 ze dne 28. listopadu 2016 došlo 
ke změně nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, 
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen nařízení vlády) a to ve směru navýšení. Uvedené 
částky v návrhu na usnesení se skládají z částky stanovené pro danou funkci a z příplatku 
podle počtu obyvatel. 
 
Při souběhu dvou a více funkcí se poskytne odměna složená ze součtu uvedených odměn 
za jednotlivé funkce v radě, komisi a výboru a z příplatku podle počtu obyvatel ke každé 
funkci zvlášť.  
 
Dopad do rozpočtu města:                     
V současné době není požadováno navýšení rozpočtu, případné změny budou řešeny během 
roku. 
 
Návrh na usnesení: 
ZM revokuje usnesení č. 9/2/2016 ze dne 11.2.2016 a schvaluje měsíční odměnu s platností 
od 1.3.2017: 
 
1. Neuvolněnému členovi zastupitelstva v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích 
a v souladu s nařízením vlády měsíční odměnu v následující výši: radní 2.827 Kč, 
předseda komise, výboru 2.606 Kč, člen komise, výboru 2.228 Kč, zastupitel 965 Kč. 

     
2. Neuvolněnému místostarostovi v souladu s § 72, § 84 odst. 2 písm. n) zákona 
č.128/2000 Sb., o obcích a nařízením vlády v součtu odměny za výkon funkce 
a stanovené částky podle počtu obyvatel  a to ve výši 23.658 Kč.  
  
  
 
 
Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                              



 

 

M ě s t o    L i t o m ě ř i c e 
 

 

 

N Á V R H   D O   ZM 
 

 

pro jednání ZM, dne: 02.02.2017 
žadatelka: DH 
předkládá: Mgr. Karel Krejza, místostarosta 
vypracoval: OSNMM – Lenka Procházková, KSaT, právní úsek – Bc. Martina Skoková  
  
Návrh: schválení dohody o splátkách dluhu 

        
Odůvodnění:   
Žadatelka se na základě kupní smlouvy uzavřené s Městem Litoměřice, jako prodávajícím, 
stala vlastníkem bytové jednotky č. x v domě č.p. x v ulici x v Litoměřicích a souvisejících 
podílů na společných částech domu a na pozemku parc. č. x v k.ú. Litoměřice. Paní DH se 
zavázala uhradit nedoplatek kupní ceny ve výši 189.320,- Kč ze stavebního spoření 
nejpozději do 30.04.2017.  
 
Žadatelka naspořila pouze částku 90.688,49 Kč (zůstatek dle výpisu z účtu stavebního 
spoření ke dni 31.12.2016), ze stavební spořitelny bude uhrazeno do 30.4.2017. Na zbývající 
část kupní ceny ve výši 98.631,51Kč (zaokrouhleno na 98.632,- Kč) žádá žadatelka o 
povolení splátek ve výši 2.740,- Kč měsíčně počínaje měsícem březen 2017. Lhůta 
splatnosti činí 36 měsíců, což je v souladu se zásadami pro uzavírání dohod o splátkách 
dluhu. Žadatelka uvádí, že se starala o svého mentálně postiženého syna (syn bydlí od 
svých od 18ti let v chráněném bydlení) z důvodu ztráty zaměstnání byla několikrát evidovaná 
na úřadu práce a vzhledem k nízkému příjmu nebyla schopna stanovenou část na stavební 
spoření ukládat. Dlužnou částku není schopna zaplatit jednorázově.  
  
Žadatelka nemá další neuhrazené pohledávky vůči městu. OSNMM doporučuje uzavření 
dohody o splátkách dluhu. 
 
Dopad do rozpočtu města: 
 

c) nemá dopad do rozpočtu města. 
 
Návrh na usnesení:      
ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro DH, datum narození x, bytem x, 
Litoměřice, na částku 98.632,- Kč. Výše splátky činí 2.740,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody 
splátek počínaje měsícem březen 2017, se splatností k poslednímu dni každého měsíce. 
     

 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení RM č.:        
 

 

 

 



 

Dohoda o splátkách splatného  dluhu  
     
 
Město Litoměřice 
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice,  
IČO: 00263958 
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou 
(dále jen „věřitel“) 
 
a 
 
Paní 
DH 
bytem x, 412 01 Litoměřice 
(dále jen „dlužník“) 

 
uzavírají tuto dohodu 

 
Čl. 1 

 
Dlužník je na základě Kupní smlouvy uzavřené s věřitelem dne 19.04.2011, s právními účinky vkladu 
ke dni 29.04.2011, vlastníkem bytové jednotky č. x, v domě č.p. x v ulici x v Litoměřicích a 
souvisejících podílů na společných částech domu a na pozemku parc.č. x v k.ú. Litoměřice. Dlužník se 
zavázal uhradit nedoplatek kupní ceny ve výši 189.320,- Kč splatný dne 30.04.2017.   
 
Nedoplatek kupní ceny měl být uhrazen ze stavebního spoření paní DH, ale naspořena byla pouze 
částka 90.688,49 Kč (zůstatek dle výpisu z účtu stavebního spoření ke dni 31.12.2016), ze stavební 
spořitelny bude uhrazeno do 30.4.2017. 
Dlužníkovi zbývá doplatit částku 98.631,51 (zaokrouhleno na 98.632,- Kč). Tuto pohledávku uznává 
dlužník co do důvodu a výše. 
 
Dlužník bere na vědomí, že podle čl. VI. Kupní smlouvy je povinen zaplatit věřiteli smluvní pokutu  
ve výši 0,1% ze zůstatku neuhrazené kupní ceny za každý započatý den prodlení. Tuto pohledávku 
uznává dlužník co do důvodu a výše. 
 

Čl. 2 
Pohledávka ve výši 98.632,- Kč uvedená v Čl. 1 této dohody bude uhrazována dlužníkem jako jeho 
splatný dluh v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 2.740,- Kč pod ztrátou výhody splátek (jestliže 
dlužník nesplní některou z měsíčních splátek, stává se splatnou celá zbývající část dluhu), počínaje 
měsícem březen 2017, až do úplného zaplacení. 
 
V souladu s ust. § 1932 odst. 1 občanského zákoníku, uděluje dlužník svým podpisem souhlas 
k tomu, aby v případě vymáhání pohledávky, bylo plnění započteno nejprve na náklady spojené 
s uplatněním pohledávky a na jistinu a potom na smluvní pokutu. Tento souhlas dlužník uděluje i pro 
exekuční řízení.   
 
V souladu s ust. § 1932 odst. 2 občanského zákoníku, uděluje dlužník svým podpisem souhlas 
k tomu, aby v souladu s usnesením Rady města Litoměřice č. 458/20/2014 ze dne 21.08.2014 nebyly 
náklady spojené s uplatněním pohledávky dále úročeny. 
 
Jednotlivé splátky budou dlužníkem hrazeny na účet č. 19-1524471/0100 vedený u Komerční banky, 
a.s. pod VS: 9150004174 nebo v hotovosti na pokladně Městského úřadu Litoměřice v Pekařské ulici 
v Litoměřicích, a to nejpozději k poslednímu dni příslušného měsíce. 
 
Tato dohoda byla schválena na zasedání Zastupitelstva města Litoměřice dne 02.02.2017. 
 
 
 
 



Čl. 3 
Smluvní strany této dohody vycházejí ze stavu, podle něhož dlužník nemá žádný nemovitý ani 
cennější movitý majetek, z kterého by bylo možno uspokojení pohledávky věřitele dosáhnout 
najednou a ani současné příjmy dlužníka nedosahují takové výše, aby bylo možno dluh uhradit v plné 
výši. Dlužník činí čestné prohlášení, že nemá žádnou jinou pohledávku vůči věřiteli.  
 

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



M ě s t o   L i t o m ě ř i c e  
 
 

N Á V R H   D O   Z M  
 
 
 
pro jednání ZM, dne: 2 2. 2017 
předkládá: Jaroslav Růžička, předseda KV při ZM Litoměřice 
 
 
 
Návrh:    
 
 
Plán činnosti KV na rok 2017 a informace o kontrolách. 
 
Odůvodn ění:    
 
Vzhledem k tomu, že uběhl  rok 2016 a začal rok 2017 je třeba schválit Plán činnosti 
KV při ZM Litoměřice pro rok 2017. Kontrolní výbor tedy prostřednistvím předsedy 
předkládá Zastupitelstvu města Litoměřice svůj plán činnosti pro rok 2017. Plán 
činnosti byl sestaven na základě demokratické diskuse a požadavků členů 
kontrolního výboru. Informace o činnosti KV je též přednesena předsedou KV. 
 
 
Návrh na usnesení:     
 
ZM schvaluje plán činnosti Kontrolního výboru při ZM na rok 2017 a bere na 
vědomí  informaci o činnosti KV za předchozí období.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:       Přijaté usnesení ZM č.:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

 

KONTROLNÍ VÝBOR 
 

Plán činnosti Kontrolního výboru při Zastupitelstva města Litoměřice na rok 2017 
 
 
1.  Pravidelné plnění úkolů vyplývajících ze Zákona o obcích dle § 119 odst.3 
 a) kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce 

b) kontrola dodržování právních předpisů finančním výborem a      
                 městským úřadem na úseku samostatné působnosti 
 
2.  Účast členů KV na výběrových řízeních vyhlášených městem, dle požadavků Rady města 
Litoměřice 
 
3. Provedení kontroly na základě pověření jednání Zastupitelstva města Litoměřic – se 
zaměřením na oblast městských lesů.  
 
4.  Provedení kontroly na základě pověření jednání Zastupitelstva města Litoměřic – Městská 
sportovní zařízení.. 
 
5. Provedení kontroly na základě pověření jednání Zastupitelstva města Litoměřic – se 
zaměřením na oblast stravování – Centrální školní jídelna. 
 
6.  Kontrola vyřizování stížností a připomínek občanů   
 
5.  Kontrola plnění závěrů kontrol provedených kontrolním výborem. stížností a připomínek 
občanů  
 
6.  Kontrolní činnost na základě podnětů a stížnosti občanů 
 
7.  Dle potřeby bude KV plnit další kontrolní úkoly, kterými jej pověří  
     zastupitelstvo města 
 
Termíny jednání KV: 
KV při ZM Litoměřice se schází pravidelně 1x měsíčně, mimo tohoto mohou být svolávány 
jednání KV dle potřeby. Jednotlivé kontroly provádí KV operativně, koordinuje předseda KV.  
 
 
 



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:  02.02.2017 
předkládá: místostarosta Mgr. Karel Krejza  
   
Návrh:  Areál výstavišt ě Zahrada Čech – informace a návrh řešení 
         

Odůvodn ění:   

K usnesení I.  

Zastupitelé by měli v první řadě rozhodnout, zda i nadále zachovat tradici výstavnictví  
a značku Zahrada Čech. Zda má Město Litoměřice i nadále zájem zajišťovat, ať již jakoukoliv 
formou provoz výstaviště v Litoměřicích. V úvahu je třeba vzít celorepublikovou krizí 
výstavnictví. V době kdy je pro vystavovatele finančně výhodnější internetový obchod je 
stávající provozovatel (nájemce) obchodní společnost s majetkovou účastí Města  
za nastavených podmínek těžko schopna dosahovat zisku. 
 
K usnesení II.  

Společností Zahrada Čech s. r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, PSČ 412 01 Litoměřice - 
Předměstí, IČO: 22794701, má dle Smlouvy o nájmu výstaviště Zahrada Čech a licenční 
smlouvy k ochranným známkám „Zahrada Čech“ ze dne 31.10.2012 ve znění jejích dodatků 
v nájmu soubor movitého a nemovitého majetku Města Litoměřice souvisejícího s areálem 
výstaviště Zahrada Čech a licenci k využití dvou souvisejících ochranných známek.  

Za měsíc prosinec 2016 nebylo ze strany společnosti Zahrada Čech s. r.o. uhrazeno 
nájemné ve výši 449.491,-Kč splatné dne 15.12.2016, nájemce toto nájemné neuhradil ani v 
náhradní lhůtě 7 dnů ode dne výzvy pronajímatele.     

Podle Smlouvy platí, že pokud je nájemce v prodlení s placením nájemného po dobu delší 
než 15 dnů a nájemné neuhradí ani ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení písemné výzvy 
pronajímatele, může pronajímatel smlouvu vypovědět. Výpovědní doba činí tři měsíce  

a počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi druhé 
smluvní straně. Licenční smlouva zaniká společně s ukončením nájmu.   

Rada Města Litoměřice svým usnesením č. 42/2/2017 ze dne 24.1.2017 vyslovila souhlas  
s ukončením předmětné nájemní smlouvy výpovědí, jejíž znění tvoří přílohu tohoto návrhu.   

 

 

 



K usnesení III. 

Dle ust. § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je možné, aby si 
zastupitelstvo města vyhradilo další pravomoc v samostatné působnosti obce mimo 
pravomoci vyhrazené radě obce podle § 102 odst. 2 zákona. 

Areál výstaviště Zahrada Čech (nemovité a movité věci) a s ním související uvedené 
ochranné známky, představují významný majetek ve vlastnictví Města Litoměřice. 
Rozhodování o nájmu či pachtu není s účinností od 1.7.2016 vyhrazeno do výlučné 
pravomoci rady  obce podle § 102 odst. 2 zákona o obcích. Z tohoto důvodu se navrhuje, 
aby o nájmech i pachtech tohoto majetku města rozhodovalo přímo zastupitelstvo města, 
nikoli pouze rada města, a to včetně rozhodování o změnách či ukončení takovýchto 
závazků. 

 

S ohledem na ukončení nájemní smlouvy k areálu výstaviště Zahrada Čech se Zahradou 
Čech s. r.o. bude po uplynutí výpovědní doby areál výstaviště Zahrada Čech bez 
provozovatele. Z tohoto důvodu je navrhováno……………………. 

 

Návrh na usnesení:   

I. ZM schvaluje:  

zachování tradice výstavnictví a značky Zahrada Čech. 

II. ZM bere na v ědomí:  

usnesení rady Města Litoměřice č. 42/2/2017 ze dne 24.1.2017, kterým rada Města 
Litoměřice schválila podání výpovědi „Smlouvy o nájmu výstaviště Zahrada Čech a licenční 
smlouvy k ochranným známkám „Zahrada Čech“ ze dne 31.10.2012 včetně dodatku č. 1 ze 
dne 07.01.2014, dodatku č. 2 ze dne 30.12.2015 a dodatku č. 3 ze dne 29.06.2016 k této 
smlouvě, uzavřené se společností Zahrada Čech s. r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, PSČ 
412 01 Litoměřice-Předměstí, IČO: 22794701, jakož i důvody pro tuto výpověď. 

III. ZM si vyhrazuje: 

ve smyslu ust. § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pravomoc 
rozhodovat o: 

a. uzavření nájmů či pachtů ohledně areálu výstaviště Zahrada Čech, tj. o nájmu či 
pachtu nemovitých a movitých věcí, včetně rozhodování o změnách či ukončení 
takovýchto smluv; 

b. poskytnutí licencí ke slovní ochranné známce ve znění „ZAHRADA ČECH“, číslo 
zápisu u Úřadu průmyslového vlastnictví 180 482, a licencí k obrazové ochranné 
známce s číslem zápisu u Úřadu průmyslového vlastnictví 175 059, včetně 
rozhodování o změnách či ukončení takovýchto smluv. 
 
 



Varianta k usnesení b): 

ZM ukládá: 

RM zpracovat a předložit na jednání zastupitelstva s dostatečným předstihem návrh  
na způsob a formu využití areálu výstaviště Zahrada Čech pro období od 1.1.2018.  
 

 

 

 

Podpis navrhovatele: ______________________ Přijaté usnesení ZM č.: _______________
        

 



MĚSTO LITOMĚŘICE 
Mírové náměstí  15/7, Litoměřice, PSČ 412 01 

IČ : 00263958 
 
 
 

 
 
 

 
 
Zahrada Čech s.r.o. 
se sídlem Litoměřice – Předměstí 
Na Vinici 948/13, PSČ 412 01 
IČO: 22794701 
 

 Litoměřice 25.01.2017 
 

Výpověď smlouvy 
 
 
Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 00263958, uzavřelo, jako 
pronajímatel a poskytovatel, na straně jedné, se společností Zahrada Čech s.r.o., se sídlem Na 
Vinici 948/13, PSČ 412 01, Litoměřice – Předměstí, IČO: 22794701, jako nájemcem  
a nabyvatelem, na straně druhé, Smlouvu o nájmu výstaviště Zahrada Čech a licenční smlouvu 
k ochranným známkám „Zahrada Čech“ ze dne 31.10.2012, včetně dodatku č. 1 ze dne 
07.01.2014, dodatku č. 2 ze dne 30.12.2015 a dodatku č. 3 ze dne 29.06.2016 (dále též 
„Smlouva“). 
 
Tímto sděluji, že Vám Město Litoměřice vypovídá Smlouvu o nájmu výstaviště Zahrada 
Čech a licenční smlouvu k ochranným známkám „Zahrada Čech“ ze dne 31.10.2012 
včetně dodatků,  a to z důvodu uvedeného v článku 15 odst. 15.2.2. této Smlouvy, tedy, 
že jste jako nájemce (nabyvatel) v prodlení s placením nájemného po dobu delší než 15 
dnů a toto porušení Smlouvy jste nenapravili ani ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení 
písemné výzvy pronajímatele (poskytovatele).  
 
V souladu s ustanovením článku 15 odst. 15.2. Smlouvy činí výpovědní doba tři měsíce  
a počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi druhé 
smluvní straně.   

 
 
 
 

      
                                                                                          ……………………………… 
                                                                                                    Mgr. Karel Krejza 
                                                                                              místostarosta města Litoměřice 
                                                                            



12-ZC-seznam-budov-pozemku

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

4021/1 ostatní plocha manipulační pl. 11 313 11 313 Město Litoměřice

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

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
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
Pavilon S (lehká 
stavba - plast)

4025/4 zastavěná plocha a nádvoří 434 434 Město Litoměřice 1
4025/5 zastavěná plocha a nádvoří 860 860 Město Litoměřice 1 WC + Pavilon K
4025/20 ostatní plocha jiná plocha 237 237 Město Litoměřice

4025/21 zastavěná plocha a nádvoří 270 270 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

4029/3 zastavěná plocha a nádvoří společný dvůr 46 46 Město Litoměřice

4029/4 zastavěná plocha a nádvoří 260 260 Město Litoměřice 1
4030/1 ostatní plocha manipulační pl. 1 682 1 682 Město Litoměřice

Výměra celkem 60 998

Další nemovitosti v areálu

Parcelní číslo Název druhu pozemku Využití pozemku
Číslo 

popisné
Výměra 
celková

Výměra k 
pronájmu

Vlastník
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

(u správní budovy)    - 
řeší se prodej pozemku 
pod stavbou a přístup k 
nemovitosti

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 podnájmem 
pozemku

4025/39 zastavěná plocha a nádvoří 2100 378 3695

4025/28 zastavěná plocha a nádvoří 2100 600 3695

4025/19 zastavěná plocha a nádvoří 137 3695

4025/28 zastavěná plocha a nádvoří 2100 600 3695

pozemek i 
stavba v 
majetku 
jiného 

vlastníka

pozemek 
Město 

Litoměřice

Motorest KOLIBA, 
spol. s r.o. , 
Českolipská, č.p. 2100, 
Předměstí, Litoměřice, 
412 01

V Litoměřicích, dne 27.01.2017 1 OSNMM, MěÚ Litoměřice



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: 2.2.2017 
předkládá: Mgr.Ladislav Chlupáč,starosta 
 
 
Návrh předložit před jednáním ZM, nejpozději 7 dní před jednáním do 12.00 hod. sekretariátu města. 
Po zařazení do programu předkládá navrhovatel osobně s řádným odůvodněním. 
Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření tohoto 
odboru. Předkládající odbor či PO předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x 
navrhovateli. 
 
 
 
Návrh:  Nominace do volby Rady Národní sít ě Zdravých m ěst ČR 
 
 
 
Odůvodn ění:  
Litoměřice jsou členem NSZM ČR od roku 2002 a v Radě NSZM ČR mají zastoupení od roku 2005. 
Volba se koná každé dva roky.Letošní proběhne 25.4.2017 na zasedání Valné hromady NSZM ČR 
v Praze.   
 
 
 
Dopad do rozpo čtu m ěsta: není  
 
 
 
 
Návrh na usnesení: 
ZM nominuje Mgr. Petra Hermanna do volby Rady Národní sítě Zdravých měst ČR pro volební 
období 2017-2019, která se koná dne 25.4.2017 v Praze na zasedání Valné hromady Národní sítě 
Zdravých měst ČR.  
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:       Přijaté usnesení ZM č.:        
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KONTROLA PLN ĚNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LITOMĚŘICE 

ZA ROK 2016 
 
 
Kontrola pln ění bod ů 1. mimo ř. ZM ze dne 21.1.2016: 

 
1. Žádost o dotaci z MŠMT Program 133510 - Státní p odpora sportu pro rok 2016 na 

„Revitalizaci objektu KDH v Litom ěřicích“    
SPLNĚNO: žádost o dotaci podána     Ing. K řížová 

2. Příslib finan ční spoluú časti na investi ční akci „Rekonstrukce plochy fotbalového h řišt ě TJ 
Sokol Pokratice – Litom ěřice“       
SPLNĚNO:  usnesení ZM p ředáno zástupci TJ Sokol Pokratice - Litom ěřice z.s.  
         Ing. K řížová 

3. Ustanovení kompetentní osoby   SPLNĚNO       Mgr. Krejza    
4. Rezignace a volba nového člena FV p ři ZM SPLNĚNO  Ing. Lon čák, MBA  
 
 
Kontrola pln ění bod ů 2. ZM ze dne 11.2.2016: 
 
1. Informace o výsledcích audit ů udržitelného rozvoje a postupu do kategorie "A" dl e kritérií 

MA21 v rámci NSZM   
SPLNĚNO - Informace byla podána    Mgr. Tym  

2. Rozpo čtová opat ření dle doporu čení FV ze dne 1.2.2016 
SPLNĚNO 

3. Dotace pro Destina ční agenturu České st ředoho ří o.p.s.  
SPLNĚNO - smlouva podepsána a dotace vyplacena  Ing. Zalabáková  

4. Kontrola pln ění usnesení ZM za rok 2015 
SPLNĚNO        tajemník  

5. Schválení poskytování m ěsíčních odm ěn neuvoln ěným členům zastupitelstva   
SPLNĚNO        PaM 

6. Schválení OZV o zákazu požívání alkoholu na ve řejných prostranstvích 
SPLNĚNO - vyhláška vyv ěšena po dobu 15 dn ů na úřední desce, její zákonnost byla 
potvrzena MV ČR 

7. Schválení p řísedícího Okresního soudu v Litom ěřicích  
SPLNĚNO - usnesení oznámeno Okresnímu soudu v Litom ěřicích   Bc. Skoková  

8. Žádost o dotaci z Fondu česko-n ěmecké budoucnosti – 3. ro čník Litom ěřické letní 
filharmonie 2016  
SPLNĚNO - žádost podána, finan ční prost ředky ú čelov ě vyčleněny v rámci UZ Litom ěřické 
kulturní léto 

9. Schválení dotací na činnost -  Ob čanské sdružení Puellae cantantes, I ČO: 26518848, Klub 
přátel chlapeckého sboru Páni kluci, I ČO: 26548801 a Kinoklub Ostrov, o.s I ČO: 68954310 
SPLNĚNO - smlouvy s pr ůvodním dopisem byly dne 16.2.2016 odeslány k podpis u - 
všechny smlouvy vráceny a podepsány 

10. Program podpory celoro ční činnosti sportovních spolk ů v Litom ěřicích  
SPLNĚNO - všechny ve řejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací žadateli pod epsány a 
dotace vyplaceny       Ing. K řížová 

11. Schválení dohody o splátkách 
SPLNĚNO – dohoda podepsána 

12. Prominutí p říslušenství dluhu 
SPLNĚNO – dohoda podepsána     Mgr. Härting  

13. Smlouva o poskytnutí neinvesti ční dotace na zabezpe čení léka řské pohotovostní služby na 
rok 2016 - poskytovatel Ústecký kraj, p říjemce M ěsto Litom ěřice 
SPLNĚNO – smlouva podepsána 

14. Smlouva o zajišt ění závazku ve řejné služby na zabezpe čení léka řské pohotovostní služby 
na rok 2016 - objednatel M ěsto Litom ěřice, poskytovatel - M ěstská nemocnice 
v Litom ěřicích   
SPLNĚNO – smlouva podepsána     Ing.Bc.Jurková 

15. Plán činnosti kontrolního výboru na 1. pololetí 2016  
SPLNĚNO        J.Růžička 
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16. Dodatky ke Smlouv ě o nájmu výstavišt ě Zahrada Čech a Licen ční smlouv ě k ochranným 
známkám „Zahrada Čech“ 
Návrh nebyl p řijat      I ng. Urbánek  

17. Revokace usn. č.219/8/2015 ze dne 10.12.2015 (Podpora sociálních s lužeb na rok 2016)  
SPLNĚNO Nové zn ění vzorové smlouvy schváleno a bude používáno.  
        Ing. Grund, Ing.Bc.Jurková  

Majetkové záležitosti:   MUDr. Štěrba, Lenka Jind řichová  
Záměry: 
18. Prodej pozemku parc. č. 2563/39 o vým ěře 19 m2  (zast.plocha) v k.ú. Litom ěřice 
 Prodej projednán v ZM 21.04.2016 
19. Prodej pozemku parc. č. 600/64 o vým ěře 4 m2 (ostat.plocha) v k.ú. Pokratice 
       Prodej projednán v ZM 21.04.2016 
20. Prodej pozemku parc. č. 4334/2 o vým ěře 10 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litom ěřice 
 Prodej projednán v ZM 21.04.2016 
21. Prodej pozemku parc. č. 4334/4 o vým ěře 20 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litom ěřice 
       Prodej projednán v ZM 21.04.2016 
22. Prodej pozemku parc. č. 4025/31 o vým ěře 552 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litom ěřice 
 SPLNĚNO - oznámeno 
23. Prodej pozemku parc. č. 5094/4 o vým ěře 8944 m2 (ovocný sad) v k.ú. Litom ěřice 
 SPLNĚNO - oznámeno 
24. Nákup části pozemku parc. č. 3408/52 o vým ěře cca 3300 m 2 v k.ú. Litom ěřice 
 V ŘEŠENÍ, žádost byla zaslána, státní majetek musí být  projednán na ministerstvu dopravy 

a ve vlád ě, následn ě bude projednáno v ZM 
25. Prodej pozemku parc. č. 823/1 o vým ěře 482 m2 (zahrada) v k.ú. Litom ěřice  
 SPLNĚNO - oznámeno 
Prodeje: 
26. Prodej pozemku parc. č. 1151/1 o vým ěře 991 m2 (zahrada) a parc. č. 1151/2 (zast.plocha) o 

vým ěře 19 m2 v k.ú. Pokratice 
       Z finan čních d ůvodů odstoupila, pokra čuje nadále v nájmu s tím, že náklady za 

znal.posudek žadatel uhradil  
27. Prodej části pozemku parc. č. 2962/6 o vým ěře 7 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litom ěřice  
       Nové projednání v ZM 21.04.2016 z d ůvodu rozší ření kupujících - manželka 
28. Prodej pozemku parc. č. 196/53 o vým ěře 18 m2 (stavební),parc. č. 196/14 o vým ěře 202 m2 

(orná)  a 194/39 o vým ěře 39 m2 (ost.plocha) v k.ú. Pokratice (nezapsaný 
odd ěl.geomet.plán) s kone čnou platností  

       Nebylo projednáno, na pozemky byla odsouhlas ena RM nájemní smlouva 
29. Nákup pozemk ů parc. č. 3607/6 o vým ěře 143 m2 (ost.plocha) a parc. č. 3580/2 o vým ěře 86 

m2 (ost.plocha) v k.ú. Litom ěřice 
      SPLNĚNO 
30. Bezúplatný p řevod pozemku parc. č. 1265/16 o vým ěře 16 m2 v k.ú. Litom ěřice (nezapsaný 

odd ěl.geomet.plán) 
SPLNĚNO  

31. Bezúplatný p řevod pozemk ů parc.č. 827/23, 827/24, 827/36, 1267/22, 1267/23 a 1267/24 
(ostat.plocha) v k.ú. Litom ěřice, smlouva č.j. 6237/2015 od ČR ÚZSVM, Rašínovo náb řeží 
390, Praha 
SPLNĚNO  

32. Revokace usnesení ZM ze dne 10.12.2009 pod bode m I/32 – prodej podílu pozemku parc. č. 
888 pod stavbou č.p. 1288 u ul. Rooseveltova, Litom ěřice – úprava kupní ceny  

      SPLNĚNO 
33. Zřízení věcného b řemene – služebnosti  umíst ění provozování, údržby a oprav elektriza ční 

distribu ční soustavy k částem pozemk ů parc. č. 3768/2 a 3768/1 v k.ú. Litom ěřice a parc. č. 
615/1 v k.ú. Pokratice 

 SPLNĚNO 
34. Zřízení věcného b řemene – služebnosti  umíst ění provozování, údržby a oprav elektriza ční 

distribu ční soustavy k částem pozemk ů parc. č. 2472/91, 5474/3 v k.ú. Litom ěřice 
      SPLNĚNO 
35. Zřízení věcného b řemene – služebnosti  umíst ění provozování, údržby a oprav 

plynárenského za řízení k částem pozemk ů parc.č. 33, 165, 247 v k.ú. Litom ěřice  
      SPLNĚNO 
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36. Zřízení věcného b řemene – služebnosti  umíst ění provozování, údržby a oprav elektriza ční 
distribu ční soustavy k částem pozemk ů parc. č. 1313/27,1313/28,1838/2 v k.ú. Litom ěřice   

      SPLNĚNO 
 
 
Kontrola pln ění bod ů 3. ZM ze dne 21.4.2016: 
 
1. Rozpo čtová opat ření dle doporu čení FV ze dne 12.4.2016 

SPLNĚNO - Rozpo čtová opat ření byla zapracována do rozpo čtu m ěsta 
       Ing. Zalabáková, Ing. Lon čák,MBA  

2. Inventariza ční zpráva M ěsta Litom ěřice za rok 2015 
SPLNĚNO      Ing. Zalabáková, Mgr. Krejza  

3. Schválení zprávy o uplat ňování územního plánu Litom ěřice 
PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ    OÚR Ing. K říž, MUDr. Kej ř 

4. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt "Zv ýšení bezpe čnosti dopravy - Litom ěřice, 
Palachova ulice“   

 a) Schválení podání žádosti o dotaci do Integrovan ého regionálního opera čního programu, 
specifického cíle 1.2 - Zvýšení podílu udržitelných  forem dopravy, na projekt „Zvýšení 
bezpečnosti dopravy - Litom ěřice, Palachova ulice“  

 b) Schválení zajišt ění předfinancování projektu „Zvýšení bezpe čnosti dopravy - Litom ěřice, 
Palachova ulice" ze strany m ěsta Litom ěřice 

 c) Schválení zajišt ění spolufinancování projektu „Zvýšení bezpe čnosti dopravy - 
Litom ěřice, Palachova ulice“ ze strany m ěsta Litom ěřice 
PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ - Projektu p řiznána dotace, realizace akce v letech 2017-2018 

5. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt "Au tomatické parkovací za řízení pro kola 
BIKETOWER   Litom ěřice – dolní nádraží“   
a) Schválení podání žádosti o dotaci do Integrované ho regionálního opera čního programu, 
Prioritní osa PO 1: Konkurenceschopné, dostupné a b ezpečné regiony a specifického cíle 
SC 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy   
b) Schválení zajišt ění předfinancování projektu „Automatické parkovací za řízení pro kola 
BIKETOWER   Litom ěřice – dolní nádraží“ ze strany m ěsta Litom ěřice 
c) Schválení zajišt ění spolufinancování projektu „Automatické parkovací  zařízení pro kola 
BIKETOWER   Litom ěřice – dolní nádraží“ ze strany m ěsta Litom ěřice 
PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ - Projektu p řiznána dotace, realizace akce v roce 2017  
       Ing. Brunclíková, MBA, Mgr. Červín  

6. Schválení dotací pro rok 2016 nad 50 tis. K č v „Programu podpory v oblasti KULTURY v 
Litom ěřicích a kulturního projektu „Litom ěřické kulturní léto“ 
SPLNĚNO - smlouvy podepsány a zve řejněny dle zákona 250/2000 Sb. o rozpo čtových 
pravidlech územních rozpo čtů 

7. Schválení dotace z Programu regenerace MPR a MPZ  na rok 2016 
SPLNĚNO: odesláno na MK ČR v souladu s pravidly Programu Regenerace MPR 
       Ing. K řížová, Mgr. Krejza  

 
8. Žádost Fondu ohrožených d ětí o poskytnutí finan čních prost ředků z rozpo čtu m ěsta 

Litom ěřice na podporu činnosti „Fond ohrožených d ětí  - zařízení FOD Klokánek 
Litom ěřice“ 
SPLNĚNO - smlouva podepsána 

9. Žádost Diecézní charity Litom ěřice o poskytnutí finan čních prost ředků z rozpo čtu m ěsta 
Litom ěřice na podporu „Dobrovolnického centra“ 
SPLNĚNO - smlouva podepsána 

10. Dotační program „Podpora sociálních služeb pro rok 2016“  – schválení dotací 
SPLNĚNO - smlouvy podepsány   Ing. Bc. Jurková, Ing. Grund  

11. Schválení dohody o splátkách 
SPLNĚNO - Dohoda o splátkách podepsána   Mgr. Härting, Mgr. Krejza  

12. Změna obecn ě závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání ve řejného prostranství 
SPLNĚNO - vyhláška byla podepsána, vyv ěšena a shledána MV v souladu se zákonem 
      Ing. Brunclíková, MBA, Bc. Skoková, Mgr. Červín  

13. Změna Zásad promíjení dluhu a p říslušenství dluhu 
 SPLNĚNO 
14. Změna Statutu sociálního fondu 
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SPLNĚNO      tajemník, Bc. Skoková  
15. Zápis z likvida ční komise 

SPLNĚNO      starosta  
16. Úprava kompetencí p ři zastupování m ěsta v SONO 

SPLNĚNO      starosta, Mgr. Krejza  
Majetkové záležitosti:   MUDr. Štěrba, Lenka Jind řichová  
Záměry: 
17. Prodej pozemku parc. č. 4505/2 o vým ěře 19 m2  (zast.plocha) v k.ú. Litom ěřice 

Prodej projednán na ZM dne 23.06.2016 
18. Prodej pozemku parc. č. 968 o vým ěře 96 m2 (zahrada)  v k.ú. Litom ěřice 

Prodej projednán na ZM dne 23.06.2016 
19. Prodej pozemku parc. č. 657/38 o vým ěře 46 m2 (ost.plocha) v k.ú. Pokratice 

Prodej projednán na ZM dne 23.06.2016 
20. Směna pozemku parc. č. 2568/2 o vým ěře 19 m2 s doplatkem rozdílu ceny za  pozemky ve vl. 

města  parc. č. 2565/1 o vým ěře 39 m2 (zast.plocha), 2565/2 o vým ěře 58 m2 (ost.plocha) a 
2566/3 o vým ěře 6 m2 (zast.plocha)  vše v k.ú. Litom ěřice 
Prodej projednán na ZM dne 23.06.2016 

21. Darování pozemku parc. č. 4008/113 o vým ěře 2240 m2, včetně stavby bez č.p. (garáže) v 
k.ú. Litom ěřice 
Darovací smlouva projednána na ZM dne 23.06.2016 

22. Žádost o bezúplatný p řevod části pozemku parc. č. 657/41 v k.ú. Pokratice na ČR Úřad pro 
zastupování státu ve v ěcech majetkových 
SPLNĚNO 

Prodeje: 
23. Prodej pozemku parc. č. 2563/39 o vým ěře 19 m2  (zast.plocha) v k.ú. Litom ěřice 

SPLNĚNO - smlouva na katastru 
24. Prodej pozemku parc. č. 600/64 o vým ěře 4 m2 (ostat.plocha) v k.ú. Pokratice 

SPLNĚNO - smlouva na katastru 
25. Prodej pozemku parc. č. 4334/2 o vým ěře 10 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litom ěřice 

SPLNĚNO - smlouva na katastru 
26. Prodej pozemku parc. č. 4334/4 o vým ěře 20 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litom ěřice 

SPLNĚNO - smlouva na katastru 
27. Prodej  pozemku parc. č. 2962/6 o vým ěře 7 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litom ěřice – dopln ění o 

kupujícího 
SPLNĚNO - smlouva na katastru 

28. Zřízení věcného b řemene - služebnosti zajišt ění únikového východu po části pozemku 
parc. č.1004 v k.ú. Litom ěřice ve prosp ěch parc. č. 1009/3 v k.ú. Litom ěřice v č. stavby čp. 53 
SPLNĚNO - smlouva na katastru 

29. Prodej pozemku parc. č. 1009/5 o vým ěře 77 m2 včetně stavby bez č.p. v k.ú. Litom ěřice  
SPLNĚNO - smlouva na katastru 

30. Prodej pozemku parc. č. 5336/9 o vým ěře 204 m2 (ovocný sad) a parc č. 5336/8 o vým ěře 
1059 m2 (ovocný sad) v k.ú. Litom ěřice 
SPLNĚNO - smlouva na katastru 

31. Prodej BJ č. 986/71 v ul. Mrázova 986/29 v k.ú. Litom ěřice dle schválených Zásad prodeje 
obytných dom ů, jednotek a nebytových prostor ů z majetku M ěsta Litom ěřice 
SPLNĚNO - smlouva na katastru 

32. Zřízení věcného b řemene – služebnosti  umíst ění provozování, údržby a oprav elektriza ční 
distribu ční soustavy k části pozemku parc. č. 120 v k.ú. Pokratice   
SPLNĚNO  

33. Zřízení věcného b řemene – služebnosti  umíst ění provozování, údržby a oprav elektriza ční 
distribu ční soustavy k části pozemku parc. č. 2472/52 v k.ú. Litom ěřice   
SPLNĚNO  

34. Zřízení věcného b řemene – služebnosti  umíst ění provozování, údržby a oprav 
vodovodního a kanaliza čního za řízení k části pozemku parc. č.120 v k.ú. Pokratice 
SPLNĚNO 

35. Schválení nabytí spoluvlastnictví k nemovitým v ěcem – pozemk ům parc. č. 1233/22 v k.ú. 
Sivice a parc. č. 1537/46 v k.ú. Pozo řice 
SPLNĚNO – doru čeno vyjád ření o nabytí vlastnictví  
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Kontrola pln ění bod ů 4. ZM ze dne 23.6. 2016: 
 
1. a) Rozpo čtová opat ření dle doporu čení FV ze dne 13.6.2016 
       b) Dopln ěné rozpo čtové opat ření - Litom ěřický pivovar  

SPLNĚNO         Ing. Zalabáková, Ing. Lon čák,MBA  
2. Schválení ú četní záv ěrky m ěsta Litom ěřice za rok 2015 a Záv ěrečného ú čtu m ěsta 

Litom ěřice za rok 2015 v četně Zprávy o výsledcích p řezkoumání hospoda ření města 
Litom ěřice za rok 2015  SPLNĚNO   Ing. Zalabáková, Mgr. Krejza    

3. Navýšení dotace a schválení Dodatku č. 1 ke Smlouv ě o poskytnutí neinvesti ční dotace 
od Krajského ú řadu Ústeckého kraje na zabezpe čení léka řské pohotovostní služby  
na rok 2016  SPLNĚNO – smlouva podepsána  

4. Navýšení dotace a schválení Dodatku č. 1 ke Smlouv ě o zajišt ění závazku ve řejné služby na 
zabezpečení léka řské pohotovostní služby mezi M ěstem Litom ěřice a p říspěvkovou 
organizací M ěstská nemocnice v Litom ěřicích na rok 2016   

 SPLNĚNO – smlouva podepsána  
5. Žádost Hospice sv. Št ěpána o poskytnutí finan čních prost ředků z rozpo čtu m ěsta  
 SPLNĚNO        Ing. Bc. Jurková, Ing. Grund  
6. Schválení smlouvy o spolupráci - rekonstrukce ob jektu Stará radnice č.p. 171 
 SPLNĚNO – smlouva podepsána     Ing. K řížová, Mgr. Krejza  
7. Schválení uzav ření Darovací smlouvy v ěcí movitých mezi M ěstem Litom ěřice a Centrem 

cestovního ruchu, Mírové nám ěstí 16/8, 412 01 Litom ěřice   
 SPLNĚNO – smlouva podepsána  
8. Vzetí na v ědomí vyhodnocení TOP problém ů 2016/2017 z fóra, ankety a sociologického 

průzkumu SPLNĚNO 
9. Schválení seznamu nových projekt ů k zařazení do Zásobníku projekt ů Města Litom ěřice 

2016 – 2019+ SPLNĚNO 
10. Zpráva o napln ění Ak čního plánu ke Strategickému plánu m ěsta Litom ěřice 2015 
 SPLNĚNO        ÚSPUR, starosta  
11. Plán činnosti KV na II. pololetí 2016 a informace o kontr olách za I. pololetí 2016  
 SPLNĚNO        J.Růžička 
12. Zpráva k Protokolu o kontrole výkonu samostatné  působnosti provedené u m ěsta 

Litom ěřice na základ ě ustanovení § 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve zn ění pozd ějších p ředpis ů  SPLNĚNO starosta, tajemník, Bc. Skoková  

13. Změna obecn ě závazné vyhlášky č. 2/2014 o regulaci provozování sázkových her, lote rií a 
jiných podobných her    

 Bod stažen – p ředložen na jednání ZM dne 15.9.   Mgr. Panaš  
14. Schválení obecn ě závazné vyhlášky o místním poplatku ze vstupného  
 návrh nebyl p řijat      Ing. Urbánek  
Záměry: 
15. Prodej pozemku parc. č. 2563/102 o vým ěře 21 m2 v k.ú. Litom ěřice 

Prodej projednán na ZM dne 15.09.2016 
16. Směna pozemk ů ve vl. m ěsta část parc. č. 513/1 (ost.plocha) za část pozemku parc.3808/1 

(ost.plocha) vše v k.ú. Litom ěřice (p řesná vým ěra bude ur čená dle odd ěl.geometr.plánu) 
Směna projednána na ZM dne 15.09.2016 

17. Prodej pozemku parc. č. 3808/4 o vým ěře 24 m2 v k.ú. Litom ěřice 
Prodej projednán na ZM dne 15.09.2016 

18. Prodej pozemku parc. č.  3258/13 o vým ěře 3 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litom ěřice 
Prodej projednán na ZM dne 15.09.2016 

19. Prodej pozemku parc. č. 2031/1 o vým ěře 63 m2 (zahrada) v k.ú. Litom ěřice 
Prodej projednán na ZM dne 15.09.2016 

Prodeje: 
20. Prodej pozemku parc. č. 4505/2 o vým ěře 19 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litom ěřice 

SPLNĚNO: KS vložená do katastru nemovitostí 
21. Prodej pozemku parc. č. 968 o vým ěře 96 m2 (zahrada) v k.ú. Litom ěřice 

SPLNĚNO  
22. Prodej pozemku parc. č. 657/38 o vým ěře 46 m2 (ost. plocha) v k.ú. Pokratice 

SPLNĚNO: KS vložená do katastru nemovitostí 
23. Směna pozemku parc. č. 2568/2 o vým ěře 19 m2 s doplatkem rozdílu ceny za  pozemky ve vl. 

města  parc. č. 2565/1 o vým ěře 39 m2 (zast. plocha), 2565/2 o vým ěře 58 m2 (ost. plocha) a 
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2566/3 o vým ěře 6 m2 (zast. plocha) vzniklých na základ ě nezapsaného odd ěl. geometr. 
plánu, vše v k.ú. Litom ěřice 
SPLNĚNO: SS vložená do katastru nemovitostí 

24. Darování pozemku parc. č. 4008/113 o vým ěře 2240 m2, včetně stavby bez č.p. (garáže)  
v k.ú. Litom ěřice 
SPLNĚNO: DS vložená do katastru nemovitostí 

25. Prodej pozemku parc. č. 2355/146 o vým ěře 761 m2 v k.ú. Litom ěřice  
SPLNĚNO: KS vložená do katastru nemovitostí  

26. Prodej pozemku parc. č. 823/1 o vým ěře 482 m2 v k.ú. Litom ěřice formou smlouvy o 
budoucí KS s právem provedení stavby a z řízení úplatného v ěcného b řemene k sousedním 
pozemk ům parc. č. 826/1 a 826/2 v k.ú. Litom ěřice 
SPLNĚNO 

27. Prodej pozemku parc. č. 917/1 o vým ěře 176 m2 (zahrada) v k.ú. Litom ěřice 
SPLNĚNO: KS vložená do katastru nemovitostí 

28. Bezúplatný p řevod pozemku parc. č. 1094/1 (ost.plocha) o vým ěře 1.925 m2, smlouva č.j. 
1197/2016 od ČR ÚZSVM, Rašínovo náb řeží 390, Praha 
SPLNĚNO 

29. Nákup pozemku parc. č. 2843 o vým ěře 1049 m2 (zahrada) v k.ú. Litom ěřice 
SPLNĚNO: KS vložená do katastru nemovitostí 

30. Zřízení věcného b řemene – služebnosti  umíst ění provozování, údržby a oprav elektriza ční 
distribu ční soustavy k části pozemk ů parc.č. 1345/20 a parc.č. 84/1 v k.ú. Pokratice 
SPLNĚNO 

31. Zřízení věcného b řemene – služebnosti  umíst ění provozování, údržby a oprav 
vodovodního a  kanaliza čního za řízení k části pozemku parc. č. 2472/52 v k.ú. Litom ěřice 
SPLNĚNO 

32. Zřízení věcného b řemene – služebnosti  umíst ění provozování, údržby a oprav 
vodovodního a kanaliza čního za řízení k části pozemku parc. č. 2472/52 v k.ú. Litom ěřice 
SPLNĚNO 

33. Zrušení usnesení č. 202/7/2015 ze dne 17.09.2015, týkající se z řízení věcného b řemene – 
služebnosti umíst ění provozování, údržby a oprav kanaliza čního za řízení k částem 
pozemk ů parc.č. 4768/17, 4768/30, 4826/2, 4826/6 a 4826/7 v k.ú. Litom ěřice 
SPLNĚNO 

34. Částečná revokace usnesení ZM č. 247/8/2015 ze dne 10.12.2015 - Prodej pozemk ů parc.č. 
4008/5 o vým ěře 528 m2 a 4008/6 o vým ěře 72 m2

 včetně staveb bez č.p./č.e. v k.ú. 
Litom ěřice formou smlouvy o budoucí kupní smlouv ě (prodloužení smlouvy) 
SPLNĚNO 

 

Kontrola pln ění bod ů 5 mimo ř. ZM ze dne 26.7.2016  

 
1. Částečná revokace usnesení č. 97/4/2016 ze dne 23.06.2016 - Darování pozemku pa rc.č. 

4008/113 o vým ěře 2240 m2, včetně stavby bez č.p. (garáže) v k.ú. Litom ěřice 
 SPLNĚNO        Mgr. Härting 
 
 
Kontrola pln ění bod ů 6. ZM ze dne 15.9.2016: 
 
1. Rozpo čtová opat ření dle doporu čení FV ze dne 5.9.2016   

SPLNĚNO: rozpo čtová opat ření provedena a zve řejněna na webu m ěsta (v sekci rozpo čet a 
hospoda ření)  

2. Schválení vy řazení (odpisu) nevymahatelné pohledávky v ůči spole čnosti Beneš plus s.r.o., 
Litom ěřice z ú četní evidence M ěsta Litom ěřice    
SPLNĚNO: odpis pohledávky byl promítnut do ú četní evidence m ěsta  Ing. Zalabáková  

3. Schválení zajišt ění spolufinancování projektu "Rekonstrukce části areálu bývalých kasáren 
na sportovní zázemí" z vlastních rozpo čtových prost ředků města Litom ěřice v p řípadě 
přidělení dotace z Programu 133510 "Podpora materiáln ě technické základny sportu" pro 
rok 2016  
Projekt z programu MŠMT pro rok 2016 nepodpo řen, žádost o dotaci opakovan ě podána do 
programu pro rok 2017        Ing. Svobodová  
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4. Inovovaná strategie marketingu a cestovního ruch u města Litom ěřice - pr ůběžné pln ění 
SPLNĚNO        Ing. K řížová 

5. Prominutí p říslušenství dluhu  
SPLNĚNO: Dohoda o prominutí podepsána 

6. Prominutí p říslušenství dluhu          
SPLNĚNO: Dohoda o prominutí podepsána   Mgr. Härting  

7. Schválení pravidel pro p ředkladatele v roce 2017 - Participativní rozpo čet Města Litom ěřice  
SPLNĚNO: pravidla byla zve řejněna    Mgr. Hermann  

8. Tvorba 5. komunitního plánu ORP Litom ěřice 
PLNĚNO: na tvorb ě KP se pracuje 

9. Převod poskytnuté dotace ze služby na službu v rámci poskytovatele – D ům Naděje 
Litom ěřice 
SPLNĚNO: dodatek ke smlouv ě podepsán   Ing. Bc. Jurková  

10. Schválení obecn ě závazné vyhlášky č. 3/2016, o veřejném po řádku  
SPLNĚNO: vyhláška byla vyv ěšena a zaslána MV  Bc. Skoková  

11. Zápis z likvida ční komise 
SPLNĚNO        J. Kühnová  

12. a) Schválení smlouvy o zajišt ění úkol ů na úseku požární ochrany z řízením spole čné 
jednotky požární ochrany mezi M ěstem Litom ěřice a Obcí Mi řejovice 
b) Schválení smlouvy o zajišt ění úkol ů na úseku požární ochrany z řízením spole čné 
jednotky požární ochrany mezi M ěstem Litom ěřice a Obcí Žalhostice  
SPLNĚNO: 24.11.2016 vydán souhlas HZS ÚK, smlouvy podeps ány starostkou Obce 
Miřejovice, starostkou Obce Žalhostice a starostou M ěsta Litom ěřice 5. prosince 2016 
s platností od 1. 1. 2017       M. Letafka  

13. Uveřejňování výzev k podání nabídky p ři zadávání ve řejných zakázek 
SPLNĚNO dle schváleného protinávrhu Mgr. Krejzy  Ing. Urbánek  

14. Změna obecn ě závazné vyhlášky č. 2/2014 o regulaci provozování sázkových her, lote rií a 
jiných podobných her 
Návrh nebyl p řijat   

15. Vydání obecn ě závazné vyhlášky omezující hluk o svátcích a víken dech 
Návrh nebyl p řijat   

16. Změna funkce p ředsedy KV na neuvoln ěnou + ur čení odm ěn členům KV 
Návrh nebyl p řijat        Mgr. Panaš  

17. Schválení zám ěru budoucího prodeje zbytného majetku M ěstské nemocnice v Litom ěřicích  
PLNĚNO: po podpisu smlouvy o smlouv ě budoucí do řešen prodej     Ing. Lon čák, MBA  

18. Zvýšení neinvesti čního p říspěvku na provoz na rok 2016 pro PO TSM 
SPLNĚNO        Ing. Grund, Ing. Elman  
Majetkové záležitosti: MUDr. Štěrba, L. Jind řichová     
Záměry: 

19. Prodej pozemku parc. č. 1362/1 o vým ěře 169 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litom ěřice  
Prodej projednán na ZM dne 8.12.2016  

20. Prodej pozemku parc. č. 3636/3 o vým ěře 232 m2 (zahrada) v k.ú. Litom ěřice (dle 
nezapsaného odd ěl. geomet. plán) 

      Prodej projednán na ZM dne 8.12.2016 
21. Prodej pozemku parc. č. 2843 o vým ěře 1049 m2 (zahrada) v k.ú. Litom ěřice 

Prodej projednán na ZM dne 8.12.2016 
22. Prodej části pozemku parc. č. 1313/93 (ost. plocha) o vým ěře cca 15 m 2 v k.ú. Litom ěřice 

(nutný odd ěl. geomet. plán) 
Prodej je odložen, odkoupení pozemku je podmín ěno získáním dotace na realizaci budovy 
Diecézní charity  

23. Prodej pozemku parc. č. 2658/9 o vým ěře 25 m2 (ost. plocha) a 2660/5 o vým ěře 165 m2 
(ost. plocha) v k.ú. Litom ěřice 

      Prodej projednán na ZM dne 8.12.2016 
24. Prodej pozemku parc. č. 1752/3 o vým ěře 112 m2 (zahrada) v k.ú. Litom ěřice 
      Prodej projednán na ZM dne 8.12.2016 
25. Mimosoudní vypo řádání majetku (pozemk ů) v k.ú. Litom ěřice 
      Prodej projednán na ZM dne 8.12.2016 

Prodeje: 
26. Prodej pozemku parc. č. 2563/102 o vým ěře 21 m2 (stavební) v k.ú. Litom ěřice 

SPLNĚNO: KS vložená do katastru nemovitostí 
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27. Směna pozemk ů ve vl. m ěsta  parc. č. 513/11 o vým ěře 37 m2 (ost. plocha) za pozemek 
parc. č. 3808/5 o vým ěře 54 m2 (ost. plocha) vše v k.ú. Litom ěřice  
SPLNĚNO: SS vložená do katastru nemovitostí 

28. Prodej pozemku parc. č. 3808/4 o vým ěře 24 m2 v k.ú. Litom ěřice 
SPLNĚNO: KS vložená do katastru nemovitostí 

29. Prodej pozemku parc. č.  3258/13 o vým ěře 3 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litom ěřice 
SPLNĚNO: KS vložená do katastru nemovitostí 

30. Prodej pozemku parc. č. 2031/1 o vým ěře 63 m2 (zahrada) v k.ú. Litom ěřice 
SPLNĚNO: KS vložená do katastru nemovitostí 

31. Nákup pozemku parc. č. 5173/19 o vým ěře 15395 m2 v k.ú. Litom ěřice  
SPLNĚNO: KS vložená do katastru nemovitostí 

32. Nákup pozemku parc. č. 2355/124 o vým ěře 596 m2 (orná) a parc. č. 2355/42 o vým ěře 97 m2 
(orná) v k.ú. Litom ěřice 
Požadovaná investice ve výši 80 tis. K č nebyla prodávajícím provedena, KS se bude 
podepisovat až po zhotovení a odsouhlasení OÚRM  

33. Prodej v ěcí movitých (Eso p řístřešků) stojících na pozemku parc. č. 5227/36 v k.ú. 
Litom ěřice 
SPLNĚNO 

34. Zřízení věcného b řemene – služebnosti  umíst ění provozování, údržby a oprav 
plynárenského za řízení k části pozemku parc. č. 279/1 v k.ú. Litom ěřice  
Revokace usnesení, bude nové projednání v ZM 8.12.2 016 

35. Prodej pozemku parc. č. 2737 o vým ěře 334 m2 vč. Stavby 918 v k.ú. Litom ěřice  
SPLNĚNO: bylo projednáno na mimo řádném ZM dne 18.10.2016  L. Jind řichová  

36. Žádost o poskytnutí dotace na činnost FK Litom ěřicko, z.s.  
SPLNĚNO: smlouva o dotace podepsána, dotace p říjemci vyplacena, VP smlouva 
zveřejněna v souladu se zákonem 250/2000 Sb. 

37. Žádost o poskytnutí dotace na činnost Slavoj Basketbalový klub Litom ěřice, z.s. 
SPLNĚNO: smlouva o dotace podepsána, dotace p říjemci vyplacena, VP smlouva 
zveřejněna v souladu se zákonem 250/2000 Sb.   Ing. K řížová 

38. Rozpo čtové opat ření – odbor územního rozvoje dle rozhodnutí o posky tnutí dotace 
z podprogramu „Regenerace sídliš ť pro rok 2016“  
SPLNĚNO        Ing. Brunclíková  

39. Prominutí smluvní pokuty 
Žadatelé podepsali dohodu o prominutí dluhu a na zb ytek dluhu si požádali o splátkový 
kalendá ř, projednáno v ZM 8.12.2016   L. Procházková, Bc.Skoková  

 
 
Kontrola pln ění bod ů 7. mimo řádného ZM ze dne 18.10.2016: 
1. Schválení Projektu "Regenerace panelového sídliš tě Pokratice - III. etapa 2017“ 

SPLNĚNO: projekt podán     Ing. Svobodová  
2. Prodej pozemku parc. č. 2737 o vým ěře 334 m2 včetně stavby č.p. 918 v k.ú. Litom ěřice 

SPLNĚNO 
3. Podání žádosti do výb ěrového řízení o koupi nepot řebného majetku ČR Ministerstva 

obrany – Provozní a skladový areál v Pob řežní ul. v Litom ěřicích 
PLNĚNO: p řipravuje se KS        L. Jind řichová  

 
Kontrola pln ění bod ů 8. mimo řádného ZM ze dne 16.11.2016: 
1. Schválení zajišt ění spolufinancování akce „Dopravní automobil v prov edení základním“ 

pro Jednotku Sboru dobrovolných hasi čů Litom ěřice z vlastních rozpo čtových prost ředků 
Města Litom ěřice ve výši 600.000 K č v případě přidělení dotace z programu č. 014240 
„Dotace pro jednotky sbor ů dobrovolných hasi čů obcí“    
SPLNĚNO: výpis ze ZM p řipraven jako podklad pro žádost o dotaci Ing. Lachman  

2. Schválení projektu „Rekonstrukce části areálu bývalých kasáren na sportovní zázemí“ 
SPLNĚNO:  žádost o dotaci p ředložena na MŠMT v termínu 

3. Žádost o finan ční příspěvek Zahrada Čech s.r.o., Na Vinici 948/13, 412 01 Litom ěřice, IČO: 
22794701 – „Váno ční trhy v Litom ěřicích“ 
SPLNĚNO: smlouva s p říjemcem podepsána a zve řejněna dle zákona 250/2000Sb. 
          Ing. K řížová 

4. Příslib finan ční spoluú časti na investi ční akci „Rekonstrukce plochy fotbalového h řišt ě 
UMT - hřišt ě Mlékojedy “  
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Návrh nebyl p řijat.        Ing. Grund  
 
 
Kontrola pln ění bod ů 9. ZM ze dne 8.12.2016: 
 
1. Změna Jednacího řádu ZM SPLNĚNO: jednací řád vyv ěšen  Mgr. Krejza, Bc. Skoková  
2. Rozpo čtová opat ření dle doporu čení FV ze dne 28.11.2016  SPLNĚNO Ing. Lon čák, MBA  
3. Návrh rozpo čtu m ěsta na rok 2017  SPLNĚNO 
4. Rozpo čtový výhled na období 2018 - 2019  SPLNĚNO Mgr. Krejza, Ing. Zalabáková  
5. Převod poskytnuté dotace ze služby na službu v rámci poskytovatele - Diakonie ČCE 

Středisko k řesťanské pomoci v Litom ěřicích  SPLNĚNO  
6. Dotační program – Podpora sociálních služeb pro rok 2017   

SPLNĚNO       Ing. Grund, Ing. Bc. Jurková  
7. Poskytnutí dotace na činnost HC Stadion Litom ěřice, z. s. na rok 2017   

SPLNĚNO: smlouva o dotaci podepsána, dotace p říjemci vyplacena, VP smlouva 
zveřejněna v souladu se zákonem 250/2000 Sb.   

8. Poskytnutí dotace na činnost FK Litom ěřicko, z.s. na rok 2017  
SPLNĚNO: smlouva o dotaci podepsána, dotace p říjemci vyplacena, VP smlouva 
zveřejněna v souladu se zákonem 250/2000 Sb.  

9. Poskytnutí dotace na činnost Slavoj Basketbalový klub Litom ěřice, z.s. na rok 2017 
SPLNĚNO: smlouva o dotaci podepsána, dotace p říjemci vyplacena, VP smlouva 
zveřejněna v souladu se zákonem 250/2000 Sb.  

10. Poskytnutí dotace na činnost TJ Slovan Litom ěřice z.s. na rok 2017  
SPLNĚNO: smlouva o dotaci podepsána, dotace p říjemci vyplacena, VP smlouva 
zveřejněna v souladu se zákonem 250/2000 Sb.  

11. Schválení projektu "Masarykova základní škola L itom ěřice - vybudování odbor. u čeben"   
PLNĚNO: žádost je p řipravována a bude p řipravena k podání do 14.2.2017  
        Mgr. Krejza, Ing. K řížová 

12. Poskytnutí dotace pro Destina ční agenturu České st ředoho ří o.p.s. na projekt "Lodní 
doprava Porta Bohemica" SPLNĚNO:  dotace poskytnuta  L. Wünsch 

13. Schválení Ak čního plánu 2017 SPLNĚNO   Mgr. Krejza  
14. Dohoda o splátkách dluhu  

SPLNĚNO: dohoda podepsána, splátky jsou hrazeny  
15. Schválení odpisu pohledávek 

a) Odpis pohledávek úseku správy nemovitostí   Mgr. Krejza, Mgr. Härting  
b) Odpis pohledávek - M ěstská prádelna a čistírna, s.p. 

SPLNĚNO: odpis doložen likvidátorovi pro výmaz z obchodn ího rejst říku  
16. Podání návrhu na odvolání likvidátora LABSKÉ PA ROPLAVEBNÍ SPOLEČNOSTI, o.p.s., 

podání návrhu na schválení nového likvidátora a pov ěření odboru KSaT k podání t ěchto 
návrh ů k soudu SPLNĚNO: návrh byl podán 

17. Schválení obecn ě závazné vyhlášky č. 4/2016 o přechodné úprav ě vzhledu n ěkterých 
provozoven SPLNĚNO: vyhláška vyv ěšena, MV potvrdilo její zákonnost  

18. Schválení pov ěření k p říprav ě změn částí m ěsta PLNĚNO: svolána pracovní sch ůzka  
19. Schválení nového zn ění Statutu sociálního fondu č. 2/2016  

SPLNĚNO: statut podepsán a vyv ěšen     Mgr. Krejza, Bc. Skoková  

Majetkové záležitosti:  MUDr. Štěrba, L. Jind řichová  
Záměry: 
20. Prodej pozemku o velikosti podílu ¼ parc. č. 1537/46  o celkové vým ěře 4120 m2 (orná    

půda) v k.ú. Pozo řice (Brno venkov)  
      Prodej projednán na ZM dne 2.02.2017  
21. Prodej opušt ěného a neudržovaného hrobového za řízení – pomníku, sektor II., eviden ční 

číslo 14 B-15 m ěstského h řbitova  
      Prodej projednán na ZM dne 27.04.2017 (není v yhotovený znal.posudek)  
22. Nákup části pozemku parc. č. 2662/1, vodní plocha, koryto vodního toku (nutný odd ěl. 

geometr. plán) v k.ú. Litom ěřice 
V řešení, objednán odd ěl.geometr.plán 

23. Žádost o bezúplatný p řevod pozemku parc. č. 4826/5 o vým ěře 120 m2 (ost.plocha) v k.ú. 
Litom ěřice na ČR Úřad pro zastupování státu ve v ěcech majetkových  
SPLNĚNO 
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24. Prodej pozemku parc. č 4533/2 o vým ěře 40 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litom ěřice 
Prodej projednán na ZM dne 2.02.2017  

25. Prodej opušt ěného a neudržovaného hrobového za řízení – klasická hrobka, sektor III.C, 
eviden ční číslo 21 m ěstského h řbitova 
Prodej projednán na ZM dne 2.02.2017 

 
Prodeje: 
26. Prodej pozemku parc. č. 3636/3 o vým ěře 232 m2 (zahrada) v k.ú. Litom ěřice (dle 

nezapsaného odd ěl. geomet. plánu) 
SPLNĚNO 

27. Prodej pozemku parc. č. 2658/9 o vým ěře 25 m2 (ost.plocha) a 2660/5 o vým ěře 165 m2 
(ost.plocha) v k.ú. Litom ěřice 
KS odeslaná ke kontrole 

28. Prodej pozemku parc. č. 1752/3 o vým ěře 112 m2 (zahrada) v k.ú. Litom ěřice 
SPLNĚNO 

29. Mimosoudní vypo řádání majetku (pozemk ů) v k.ú. Litom ěřice 
Oznámeno právnímu zástupci, v řešení 

30. Prodej v ěcí movitých (Eso p řístřešků) stojících na pozemku parc. č. 5227/36 v k.ú. 
Litom ěřice 
Smlouva zaslána k podpisu 

31. Revokace usnesení ZM č.99/4/2016 ze dne 23.06.2016 týkající se  prodeje pozemku parc. č. 
823/1 o vým ěře 482 m2 v k.ú. Litom ěřice formou smlouvy o budoucí KS s právem provedení 
stavby a z řízení úplatného v ěcného b řemene k sousedním pozemk ům parc. č. 826/1 a 826/2 
v k.ú. Litom ěřice 
V řešení 

32. Prodej BJ č. 439/22, ul. Kubínova 439/2  v k.ú. Litom ěřice dle schválených Zásad prodeje 
obytných dom ů, jednotek a nebytových prostor ů z majetku M ěsta Litom ěřice 
SPLNĚNO 

33. Prodej nepot řebného majetku pozemku parc. č. 1362/1 o vým ěře 169 m2 (nezapsaný 
odd ěl.geometr.plán) v k.ú. Litom ěřice 
Smlouva zaslána k podpisu 

34. Prodej nepot řebného majetku pozemku parc. č. 2843 o vým ěře 1049 m2 v k.ú. Litom ěřice 
včetně nezapsané drobné stavby 
SPLNĚNO 

35. Bezúplatný p řevod pozemku parc. č. 657/85 o vým ěře 42 m2 (ost.plocha) v k.ú. Pokratice 
od ČR ÚZSVM, Rašínovo náb řeží 390, Praha  
SPLNĚNO 

36. Revokace usnesení ZM č.141/6/2016 ze dne 15.9.2016, týkající se z řízení věcného b řemene 
– služebnosti umíst ění provozování, údržby a oprav plynárenského za řízení k části 
pozemku parc. č. 279/1 v k.ú. Litom ěřice  
Smlouva p ředána k podpisu 

37. Zřízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění provozování, údržby a oprav elektriza ční 
distribu ční soustavy k částem pozemk ů parc. č. 2530/33 a 2530/37 v k.ú. Litom ěřice 
Spln ěno 

38. Zřízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění provozování, údržby a oprav elektriza ční 
distribu ční soustavy k části pozemku parc. č. 2453/7 v k.ú. Litom ěřice 
SPLNĚNO 

39. Zřízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění provozování, údržby a oprav elektriza ční 
distribu ční soustavy k částem pozemk ů parc. č. 2435/1, 2435/2 a 2490/4 v k.ú. Litom ěřice 
SPLNĚNO 

40. Zřízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění provozování, údržby a oprav elektriza ční 
distribu ční soustavy k částem pozemk ů parc. č. 4098/7 a 4011/3 v k.ú. Litom ěřice 
SPLNĚNO 

41. Zřízení věcného b řemene – služebnosti  umíst ění provozování, údržby a oprav elektriza ční 
distribu ční soustavy k části pozemku parc. č. 5222/1 v k.ú. Litom ěřice 
SPLNĚNO 

42. Zřízení věcného b řemene – služebnosti  umíst ění provozování, údržby a oprav 
vodovodního a kanaliza čního za řízení k části pozemku parc. č. 2475/1 v k.ú. Litom ěřice 
SPLNĚNO 
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43. Zřízení věcného b řemene – služebnosti  umíst ění provozování, údržby a oprav 
vodovodního a kanaliza čního za řízení k části pozemku parc. č. 2475/1 v k.ú. Litom ěřice 
SPLNĚNO 

44. Zřízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění provozování, údržby a oprav 
kanaliza čního za řízení k části pozemku parc. č. 2631 v k.ú. Litom ěřice 
Smlouva p ředána k podpisu 

45. Zřízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění provozování, údržby a oprav 
telekomunika čního za řízení k části pozemku parc. č. 4885/2 v k.ú. Litom ěřice 
V řešení 

46. Zřízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění provozování, údržby a oprav 
telekomunika čního za řízení k částem pozemk ů  parc.č. 247 a 41, jehož sou částí je budova 
s č.p. 43  v k.ú. Litom ěřice 
V řešení 

47. Zřízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění provozování, údržby a oprav  
kanaliza čního za řízení k části pozemku parc. č. 4842/1 v k.ú. Litom ěřice 
SPLNĚNO 

48. Zřízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění provozování, údržby a oprav  
kanaliza čního za řízení k části pozemku parc. č. 4843/1 v k.ú. Litom ěřice 
SPLNĚNO 

49. Zřízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění provozování, údržby a oprav  
kanaliza čního za řízení k části pozemku parc. č. 4858/2 v k.ú. Litom ěřice 
V řešení 

50. Zřízení věcného b řemene – služebností provozování, údržby, oprav a um ístění deš ťové, 
splaškové p řípojky, kabelovodu pro IS v četně napájecích kabel ů NN a  přípojky  elektro 
(NN) k části pozemku parc. č. 2720 v k.ú. Litom ěřice 
SPLNĚNO 

51.  Schválení ru čitelského závazku T-mobile SPLNĚNO, smlouva uzav řena   
Ing. Lachman  
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    Návrhy k projednání   ZM dne 2.02.2017 

Předkládá: OSNMM 

majetkové záležitosti: 
 
Záměry: 
 
15. Prodej pozemku parc. č. 4362/3 o vým ěře 1057 m2  (zahrada) v k.ú. Litom ěřice  
Žadatel: manželé S.U., nar.16.07.1974 a J.U., nar. 31.08.1970, bytem  Terezín 
 
Odůvodnění: Žádaný pozemek je od roku 2005 dle smlouvy o pachtu pronajímán H.U., která požádala 
o rozšíření smlouvy o S.U.. RM dne 15.12.2016 schválila úpravu pachtovní smlouvy. H.U. nemá zájem 
o odkoupení pozemku. 
Stanovisko OÚRM:  V platné územně plánovací dokumentaci, kterou je ÚP, včetně změn je pozemek 
zařazen do ploch RI – Individuální rekreace-chatové lokality.  Pozemek se nachází v území sesuvů. 
Projednáno v MK dne 16.01.2017 hlasováním   pro: 7       proti:  0 zdržel se: 0 
MK doporu čuje zám ěr 
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje zám ěr prodeje pozemku parc. č. 4362/3 o vým ěře 1057 m2  (zahrada) v k.ú. 
Litom ěřice.  
 

 
 
16. Žádost o bezúplatný p řevod pozemku parc. č. 686/2 o vým ěře 7 m2 (ost.plocha) a parc. č. 
4260 (trvalý travní porost) o vým ěře 182 m2 a parc.č. 2471/4 o vým ěře 261 m2 (ost.plocha) v k.ú. 
Litom ěřice na ČR - Úřad pro zastupování státu ve v ěcech majetkových 
Žadatel: OSNMM 
 
Odůvodnění: 
. Pozemek parc.č. 2471/4 o výměře 261 m2 (ost.plocha), na tomto pozemku dle sdělení OÚRM je 
možná realizace chodníku.  
. Pozemek parc.č. 686/2 o výměře 7 m2 (ost.plocha), jedná se o veřejné prostranství, na pozemku se 
nachází schodiště z ul. Křížová do parku Václava Havla. 
. Pozemek parc.č. 4260 o výměře 182 m2 (trvalý travní porost), jedná se o pozemek, který je využíván 
jako přístupová cesta k zahrádkám, sousední pozemky již město vlastní.   
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný p řevod pozemk ů parc. č. 686/2 o vým ěře 7 m2 
(ost.plocha) a parc. č. 4260 (trvalý travní porost) o vým ěře 182 m2 a parc.č. 2471/4 o vým ěře 261 
m2 (ost.plocha), vše v k.ú. Litom ěřice, na ČR - Úřad pro zastupování státu ve v ěcech 
majetkových.  
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17. Prodej pozemku parc. č. 2246/2 o vým ěře 202 m2 (zast. plocha) v četně stavby a parc. č. 
2247/1 o vým ěře 963 m2 (zahrada) v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel: V.Mobil,s.r.o., IČO: 25411535, Musílkova 1311/5, Praha 5, zastoupený jednatelem M.V., 
Musílkova 1311/5, Praha 5 
 
Odůvodnění: Společnost má zájem v rámci podnikatelské činnosti zrekonstruovat a využívat areál 
Stanovisko OSNMM: Jedná se o stavbu včetně přilehlého pozemku v ul. Plešivecká. Tyto prostory 
jsou využívány Základní školou – speciální a praktickou v ul. Šaldova, která nemá  jiné prostory pro 
výuku žáků. Na parc.č. 2247/1 (zahrada) je uplatněno předkupní právo dle § 101 zákona 183/2006 
Sb. pro Ústecký kraj z důvodu toho, že část pozemku je dotčený navrhovanou veřejně prospěšnou 
stavbou dopravní infrastruktury „Silnice II/247 – přivaděč průmyslové zóny Prosmyky.   
Stanovisko OÚRM: V platné územně plánovací dokumentace města, kterou je ÚP jsou plochy 
zahrnuty do smíšeného využití městského typu (SM). 
Projednáno v MK dne 16.01.2017 hlasováním  pro: 0  proti:  6  zdržel se: 1 
MK nedoporu čuje prodej 
 
Návrh na usnesení: 
ZM neschvaluje zám ěr prodeje pozemku parc. č. 2246/2 o vým ěře 202 m2 (zast. plocha) v četně 
stavby a parc. č. 2247/1 o vým ěře 963 m2 (zahrada) v k.ú. Litom ěřice z důvodu p řipravované 
veřejně prosp ěšné stavby dopravní infrastruktury. 
 
 

 
 
 
 
Prodeje: 
 
18. Nákup pozemku parc. č. 1345/162 o vým ěře 141 m2 (orná p ůda)  a 1345/248 o vým ěře 40 m2 
(orná p ůda) v k.ú. Pokratice 
Žadatel: manželé Ing. P.S., nar. 7.11.1962 a Ing. M.S. ,nar. 18.04.1964, oba bytem  Litoměřice 
 
Odůvodnění: Město Litoměřice má na oba tyto pozemky předkupní právo dle § 101 zákona č. 
183/2006 Sb. 
Dle schváleného územního plánu se jedná o veřejně prospěšnou stavbu – páteřní komunikace. 
ZM dne 10.09.2009 schválilo : Převody pozemků nebo jejich částí, které jsou určeny na výstavbu 
komunikace, která je dle platného územního plánu veřejně prospěšnou stavbou, mohou být Městem 
Litoměřice odkoupeny za cenu obvyklou, zjištěnou znaleckým posudku. 
Cena dle znal.posudku č. 72/615/16    80 640 Kč  (445,50 Kč/m2)    
Projednáno v MK dne 21.11.16 hlasováním  pro: 7  proti:0  zdržel se:0 
MK doporu čuje nákup 
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Dopad do rozpočtu 2017: Je v rozpočtu ÚZ 4201/4000 (výdaje) 
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje nákup pozemk ů parc.č. 1345/162 o vým ěře 141 m2 (orná p ůda)  a 1345/248 o 
vým ěře 40 m2 (orná p ůda) v k.ú. Pokratice za cenu dle znal.posudku ve vý ši 80 640 K č od  
manželů Ing. P.S., nar. 7.11.1962 a Ing. M.S. ,nar. 18.04. 1964, oba bytem  Litom ěřice. 
 

 
 
 
19. Prodej podílu o velikosti ¼ na pozemku parc. č. 1537/46  o celkové vým ěře 4120 m2 (orná 
půda) v k.ú. Pozo řice (Brno venkov)  
Žadatel: OSNMM 
 
Odůvodnění: Spoluvlastnický podíl ve výši ¼ na uvedeném pozemku město Litoměřice nabylo  
do vlastnictví jako náhradu za vypravení pohřbu po M.M., a to usnesením Okresního soudu v Mělníku 
s právními účinky ke dni 29.06.2016. Jedná se o majetek nepatrné hodnoty. Náklady pohřbu činily 
4.988,- Kč; hodnota spoluvlastnického podílu dle bonity činí 5.278 Kč. 
Stanovisko OSNMM: Po zapsání vlastnického práva města Litoměřice do katastru nemovitostí byli 
dopisem osloveni ostatní spoluvlastníci s nabídkou na odkoupení. 
Pozemek je ve vlastnictví: ¼ M.M., ¼ A.M. a ¼  R.M.. 
Nabídku přijala pouze paní R.M., která souhlasí s nákupem podílu za cenu dle bonity pozemku. 
Projednáno v MK 21.11.16: hlasováním  pro:5  proti: 2  zdržel se: 0 
MK doporu čuje prodej 
Záměr prodeje projednán a schválen v ZM 8.12.2016 pod bodem 173/9/2016. 
Zveřejněno na úřední desce: od 5.01.2017 do 23.01.2017 není připomínek ani námitek 
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje prodej spoluvlastnického podílu ve výš i ¼ na pozemku parc. č. 1537/46  
o vým ěře 4120 m2 (orná p ůda) v k.ú. Pozo řice (okres Brno venkov) za cenu smluvní ve výši 
5 278 Kč R.M., nar. 12.04.1952, bytem Vini čné Šumice (cena ur čená dle bonity BPEJ). 
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20. Prodej pozemku parc. č 4533/2 o vým ěře 40 m2 ( zast.plocha) v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel: A.H., nar. 26.10.1952, bytem Praha 7 
 
Odůvodnění: Jedná se o dořešení majetkoprávních vztahů, žadatel je vlastník stavby – chaty, 
pozemek včetně zahrady užívá na základě nájemní smlouvy ze dne 30.03.2001. Z finančních důvodů 
má záměr odkoupit pouze pozemek pod chatou. 
Stanovisko OÚRM: Na základě plánovací dokumentace Územního plánu je pozemek zahrnutý  
do plochy s funkcí individuální rekreace – chatové lokality. K prodeji není námitek. 
Projednáno v MK 21.11.16: hlasováním  pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 
MK doporu čuje prodej 
Stanovisko OSNMM: ZM dne 5.06.2014 usnesením č. 102/4/2014 schválilo prodej zastavěných 
pozemků v zahrádkářských osadách za cenu smluvní 300 Kč/m2 

Záměr prodeje projednán a schválen v ZM 8.12.2016 pod bodem 177/9/2016. 
Zveřejněno na úřední desce: od 5.01.2017 do 23.01.2017 není připomínek ani námitek 
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje prodej pozemku parc. č 4533/2 o vým ěře 40 m2 ( zast.plocha) v k.ú. Litom ěřice za 
cenu smluvní ve výši 12 000 K č A.H., nar. 26.10.1952, bytem Praha 7 a uhrazení sp rávního 
poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. Ce nu pozemk ů pod zahrádká řskými chatami 
schválilo ZM dne 5.06.2014. 
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21. Prodej opušt ěné a neudržované h řbitovní stavby  – klasická hrobka, sektor III.C, ev iden ční 
číslo 21 na M ěstském h řbitov ě v Litom ěřicích  
Žadatel: A.B., nar. 30.11.1974, bytem 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 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%). 
Projednáno v MK 21.11.16: hlasováním  pro:7  proti: 0 zdržel se: 0 
MK doporu čuje prodej 
Záměr prodeje projednán a schválen v ZM 8.12.2016 pod bodem 178/9/2016. 
Zveřejněno na úřední desce: od 5.01.2017 do 23.01.2017 není připomínek ani námitek 
Cena dle znaleckého posudku č. 844/020   5 650 Kč 
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje prodej nemovité v ěci - klasické hrobky umíst ěné v sektoru III. C, eviden ční číslo 
21 na Městském h řbitov ě v Litom ěřicích  za cenu dle znal.posudku  5 650 K č + 21% DPH, A.B., 
nar. 30.11.1974, bytem Litom ěřice.  
 

 
 
 
22. Prodej BJ č. 427/2, ul. Hynaisova 427/7 v k.ú. Pokratice dle s chválených Zásad prodeje 
obytných dom ů, jednotek a nebytových prostor ů z majetku M ěsta Litom ěřice 
Žadatel: OSNMM 
 
Odůvodnění: Jedná se o poslední neprodanou BJ v ul. Hynaisova 427/7, za kterou musí 
město přispívat do fondu oprav. RM schválila dne  15.12.2016 pod bodem usnesení 
744/23/2016 způsob prodeje obálkovou metodou. Uvedený kupující zvítězil s nejvyšší 
nabídkovou kupní cenou.  
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2. 1+příslušenství 18,5 m2 321.000 Kč P.K.   Brozany nad Ohří 
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Návrh na usnesení:  
 
ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 427/2, v dom ě č.p. 427 stojícím na pozemku parc. č. 
600/11 a souvisejících podíl ů ve výši 185/24703 na spole čných částech domu a pozemku v k.ú. 
Pokratice, za nejvyšší nabídkovou cenu 321.000 K č a uhrazení správního poplatku za vklad 
práva do katastru nemovitostí panu P.K., nar. 28.10 .1981, bytem 411 81 Brozany nad Oh ří. 
 
 
 
 
23. Zřízení věcného b řemene – služebnosti  umíst ění provozování, údržby a oprav 
plynárenského za řízení k částem pozemk ů parc.č. 71/1 a 72 v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel:  GasNet s.r.o., IČO: 27295567, Klíšská 940, Ústí nad Labem  
 
Odůvodnění: V rámci stavební akce „REKO MS LITOMĚŘICE-TYRŠOVO NÁMĚSTÍ“ žadatel 
zrekonstruoval část plynárenského zařízení na Tyršově náměstí.  
Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č. 
9810000406 dne 11.11.2014. Objednavatelem geometr. plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky za 
vklad práva do KN  hradí žadatel.  

Parcelní 
číslo 

Název 
druhu 
pozemku 

Způsob 
využití 

Výměra 
Druh 
zařízení 
(přípojka) 

Délka 
vedení 
bm 

náhrada 
za bm / 
Kč 

DPH 
21% 

výpočet      
(bez 
DPH) 

71/1 
ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 1315 NTL 

76,2 125,00 2 000,25 9 525,00 

72 
ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 2357 NTL 

cena celkem bez DPH   76,2   
2 000,25 
Kč 

9 525,00 
Kč 

cena celkem s DPH         
11 525,25 
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 b řemene – služebnosti umíst ění provozování, údržby a oprav 
plynárenského za řízení k částem pozemk ů parc.č.  71/1 a 72 v k.ú. Litom ěřice dle GP 4462-
2016668/2016  ve prosp ěch oprávn ěného GasNet, s.r.o., I ČO:27295567, Klíšská 940, Ústí nad 
Labem, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši  9 52 5 Kč  + 21% DPH a uhrazení správního 
poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. 
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24. Zřízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění provozování, údržby a oprav elektriza ční i 
distribu ční soustavy k částem pozemk ů parc. č. 2877/2, 2877/4, a 2877/6 v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel: ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín 
 
Odůvodnění: V rámci stavební akce “ IE-12-4004014 Lt, Ltm, Octárna, VN-TS-NN byla žadatelem  " 
vybudována na pozemcích v majetku obce nová elektrizační distribuční soustava. 
Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č. 
9810000474 dne 4.2.2016.Objednavatelem geometr. plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky za 
vklad práva do KN  hradí žadatel.  

Parcelní 
číslo 

Název druhu 
pozemku 

Způsob 
využití Výměra 

Druh 
zařízení 
(přípojka) 

Délka 
vedení 
bm 

náhrada 
za bm / 
Kč 

DPH 21% výpočet      
(bez DPH) 

2877/2 ostatní plocha zeleň 2433 NN 11,6 64,00 155,90 742,40 

2877/4 ostatní plocha zeleň 159 VN 15,3 64,00 205,63 979,20 

2877/6 ostatní plocha zeleň 10 NN 6,5 64,00 87,36 416,00 

cena celkem bez DPH   33,4   
448,90 
Kč 

2 137,60 
Kč 

cena celkem s DPH         
2 586,50 
Kč 

Cena za BM je určena dle platných zásad, schválených  Zastup. města  Litoměřice dne 23.6.2005 pod  č. 
jed. I/20 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje z řízení věcného b řemene – služebnosti umíst ění, provozování, údržby a oprav 
elektriza ční distribu ční soustavy k částem pozemk ů parc.č. 2877/2, 2877/4 a 2877/6 v k.ú. 
Litom ěřice dle GP 4470-60/2016 ve prosp ěch oprávn ěného spol. ČEZ Distribuce  a.s. I ČO: 
24729035, Teplická 874/8, D ěčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 2138 K č + 21% DPH a 
uhrazení správního poplatku za vklad práva do katas tru nemovitostí. 
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25. Nákup provozního a skladového areálu v  ul. Pob řežní, k.ú.  Litom ěřice (nepot řebný 
majetek ČR MO)        

Žadatel: OSNMM 
 
Odůvodnění: Jde o nepotřebný majetek Ministerstva obrany, který se nachází v blízkosti řeky Labe se 
vstupem a vjezdem z Pobřežní ul. V Litoměřicích Jedná se o garážový, skladový a dílenský areál 
s administrativní budovou. Město Litoměřice v tomto areálu vlastní pozemky o celkové výměře 5409 
m2, MO obrany tyto pozemky užívá na základě nájemní smlouvy ze dne 01.08.1999 ve znění 
pozdějších dodatků. Městská sportovní zařízení PO by areál využila jako technické zázemí ke 
koupališti.  
Stanovisko OÚRM: V rámci uvedené lokality je areál zahrnutý do plochy s rozšířeným způsobem 
využití jako SM – Smíšené využití území městského typu. Doporučují nákup za účelem revitalizace 
tohoto území. 
Dopad do rozpočtu města:  V rámci rozpočtu 2017 má OSNMM pod pol. 4201/4000 částku 1.500 000 
Kč.  
Podání žádosti do výběrového řízení bylo projednáno a schváleno v ZM dne 18.10.2016 pod bodem 
usnesení 149/7/2016 za  minimální kupní cenu stanovenou ve výši 1.600 000,- Kč. Vratná kauce ve 
výši 100 000,- Kč byla uhrazená  02.11.2016. 
 

Parcelní 
číslo 

Název druhu 
pozemku 

Využití 
pozemku 

Číslo 
LV 

parcel
y 

Výmě
ra 

Rodné 
číslo / IČ Adresa 

Číslo 
LV 

budov
y 

Typ budovy vlastník stavby 

2672/3 ostatní plocha 
ostatní 
komunikace 1  31 263958 Město Litom ěřice       

2676/1 ostatní plocha 
manipula ční 
plocha 1  2667 263958 Město Litom ěřice       

2676/34 
zastavěná plocha a 
nádvo ří spole čný dv ůr 1 12 263958 Město Litom ěřice       

2676/37 ostatní plocha 
manipula ční 
plocha 1  54 263958 Město Litom ěřice       

2677 
zastavěná plocha a 
nádvo ří   1 101 263958 Město Litom ěřice 559  

budova bez 
č.p.a č.e. 

Česká republika, MO, 
AHNMMO 

2676/2 
zastavěná plocha a 
nádvo ří   1 354 263958 Město Litom ěřice 559  

budova bez 
č.p.a č.e. 

Česká republika, MO, 
AHNMMO 

2676/3 
zastavěná plocha a 
nádvo ří   1 1103 263958 Město Litom ěřice 559  

budova bez 
č.p.a č.e. 

Česká republika, MO, 
AHNMMO 

2676/31 
zastavěná plocha a 
nádvo ří   1 467 263958 Město Litom ěřice 559  

budova bez 
č.p.a č.e. 

Česká republika, MO, 
AHNMMO 

2676/33 
zastavěná plocha a 
nádvo ří   1 153 263958 Město Litom ěřice 559  

budova bez 
č.p.a č.e. 

Česká republika, MO, 
AHNMMO 

2676/36 
zastavěná plocha a 
nádvo ří   1 60 263958 Město Litom ěřice 559  

budova bez 
č.p.a č.e. 

Česká republika, MO, 
AHNMMO 

2676/4 
zastavěná plocha a 
nádvo ří   1 450 263958 Město Litom ěřice 559  

budova bez 
č.p.a č.e. 

Česká republika, MO, 
AHNMMO 

2676/5 
zastavěná plocha a 
nádvo ří   1 42 263958 Město Litom ěřice 559  

budova bez 
č.p.a č.e.   

2676/27 ostatní plocha 
manipula ční 
plocha 559  1268 101 

Česká republika, 
MO, AHNMMO       

2676/29 ostatní plocha 
manipula ční 
plocha 559  1325 101 

Česká republika, 
MO, AHNMMO       

2676/35 
zastavěná plocha a 
nádvo ří spole čný dv ůr 559 1 101 

Česká republika, 
MO, AHNMMO       

2676/28 
zastavěná plocha a 
nádvo ří   559 125 101 

Česká republika, 
MO, AHNMMO 559 

budova bez 
č.p.a č.e.   

2676/30 
zastavěná plocha a 
nádvo ří   559 229 101 

Česká republika, 
MO, AHNMMO 559 

budova bez 
č.p.a č.e.   

2676/32 
zastavěná plocha a 
nádvo ří   559 41 101 

Česká republika, 
MO, AHNMMO 559 

budova bez 
č.p.a č.e.   



 

10 
 

 

Návrh na usnesení:  

ZM schvaluje nákup nemovitých v ěcí (seznam – viz p říloha) od ČR – Ministerstva obrany, I ČO: 
60162694, náměstí Svobody 471/4, Praha, za celkovou kupní cenu 1 600 000 Kč. Podmínkou 
platnosti KS je schvalovací doložka ministerstva ži votního prost ředí. 
 

 
 
 
 

 
 

       

 
 
 
 

 
 
 
 


