
POZVÁNKA 
na 4. jednání Zastupitelstva města Litoměřic  

konané dne 21.6.2018 od 16:00 hod. 
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 

 
PROGRAM 
I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu  
II. Schválení zápisu minulého jednání 
III. Kontrola plnění bodů 
IV. Doplnění / stažení bodu programu 
V. Hlasování o programu 
VI. Body jednání 

 
1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 11.6.2018 
2. Schválení účetní závěrky města Litoměřice za rok 2017 a Závěrečného účtu města 

Litoměřice za rok 2017 včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření města 
Litoměřice za rok 2017       

3. Vydání obecně závazné vyhlášky o regulaci hazardu 
4. Změnu Statutu sociálního fondu 
5. Volba soudních přísedících      
6. Žádost o poskytnutí finančních prostředků Hospice sv. Štěpána, z.s.  
7. Schválení zprávy o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice 

2017 
8. Zásobník projektů Města Litoměřice 2018+    
9. Vzetí na vědomí změny v postupu pro aktualizaci Strategického plánu rozvoje města 
10. Žádost o poskytnutí mimořádné individuální dotace – Musica et Educatione, z.s. 
11. Návrh Koncepce rozvoje sportu v Litoměřicích pro období 2018-2023 
12. Návratná finanční výpomoc FK Litoměřicko, z.s.   
13. Schválení dokumentu „Program regenerace městské památkové rezervace Litoměřice 

na období 2015–2020 – dodatek č. 1“     
14. Schválení „Projektu regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pokratice – 

Litoměřice“  
a) záměr podání žádosti o dotaci z programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích  
b) realizace akce dle projektové dokumentace „Regenerace panelového sídliště Pokratice – 

Litoměřice, IV. etapa“ zpracované společností Dondesign s.r.o., se sídlem Vorařská 2075/2, 
140 00 Praha 4, IČO: 29062942  

c) zajištění spolufinancování projektu ze strany Města Litoměřice z vlastních rozpočtových 
prostředků města ve výši min. 50 % uznatelných a všech neuznatelných nákladů akce  

15. OZV o regulaci zábavní pyrotechniky    
16. Dohoda o splátkách dluhu  
17. Založení samostatné organizační složky   
18. Informace o aktuálním průběhu koncesního řízení „Poskytování zdravotních služeb ve 

zdravotnickém zařízení Nemocnice Litoměřice a zajištění s tím spojených činností 
 
Majetkové záležitosti: 
Záměry: 
19. Prodej pozemku parc.č. 3139 o výměře 262 m2 včetně stavby č.p. 710 (občanská 

vybavenost) a parc.č. 3138/2 o výměře 245 m2 (zast. plocha a nádvoří) v k.ú. Litoměřice 
20. Prodej části pozemku parc.č. 278/8 o výměře cca 105 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. 

Litoměřice  
21. Prodej pozemku parc.č. 2563/73 o výměře 19 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice 
22. Adresný záměr prodeje pozemku parc. č. 4014/2 o výměře 685 m2 jehož součástí je 

stavba č.p. 2174 a parc.č. 4014/1 o výměře 327 m2 (zahrada) ulice Karla IV., v k.ú. 
Litoměřice 

23. Adresný záměr prodej BJ č. 430/26 v ulici Ladova 430/6 v k.ú. Pokratice 
24. Výběrové řízení na prodej pozemku parc.č. 657/22 o výměře 2117 m2 (ost. plocha) v k.ú. 

Pokratice – ULT/033/2018  
 
 



Prodeje: 
25. Prodej pozemku parc.č. 681/1 o výměře 641 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice 
26. Prodej pozemku parc.č. 681/19 o výměře 435 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice  
27. Prodej pozemku parc.č. 681/20 o výměře 489 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice  
28. Prodej BJ č. 986/63 v ulici Mrázova 986/29 v k.ú. Litoměřice dle schválených Zásad 

prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice 
29. Revokace usnesení ZM č. 72/3/2018 ze dne 26.4.2018 - prodej pozemku parc. č. 4008/5 a 

4008/6 včetně staveb bez č.p./č.e., v k.ú. Litoměřice  
30. Revokace usnesení ZM č. 69/3/2018 ze dne 26.4.2018 - snížení ceny -  prodej pozemku 

parc.č. 917/9 o výměře 26 m2 v k.ú. Litoměřice 
31. Bezúplatný převod věci movité lávky pro pěší na části pozemku parc.č. 2702 o výměře 

36 m2 v k.ú. Litoměřice 
32. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 

telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 1094/1 v k.ú. Litoměřice 
33. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 

monitorovacího zařízení, včetně práva chůze a jízdy k části pozemků parc.č. 5291/2 a 
5336/7 v k.ú. Litoměřice 

34. Zřízení věcného břemene – služebnosti, umístění provozování, údržby a oprav 
vodovodní, kanalizační přípojky a plynárenského zařízení (NTL) k části pozemků parc.č. 
84/1, 1345/139 a 1345/153 v k.ú. Pokratice 

 
VII. Informace 
VIII. Interpelace 
IX. Diskuze 
X. Závěr 

 
 
 

Doplněný bod - 35.  
Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2722/3 o výměře 50 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice od ČR 
ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha  
Žadatel: OSNMM 

 



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 : 21. 6. 2018 

předkládá : ing. Lončák, MBA  – předseda FV 

zpracoval: Ing. Iveta Zalabáková – vedoucí ekonomického odboru 

 
 

Návrh: 

Rozpočtová opatření dle doporučení FV 

 

 

Odůvodnění: 

 

Viz zápis z jednání FV včetně příloh uveden v příloze 

 

 

 

Návrh na usnesení: 

 

ZM schvaluje: 

rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 11. 6. 2018 (viz příloha orig. zápisu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                              

 



 

Zápis 
z jednání výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice 

Finanční výbor (FV) 

konaného dne 11. 6. 2018 od 16:00 v zasedací místnosti ČNIS 

Přítomni: 

• ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV  

• ing. Vladimír Kestřánek, MBA – místopředseda FV 

• Mgr. Jan Fibich 

• Václav Knotek  

• ing. Jaroslav Marek  
 

Omluveni:  

• Jiří Landa 

• David Šikula 

 

 

 

 

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

Zapisovatel: ing. Iveta Zalabáková 

Program: 

1. Návrhy na rozpočtová opatření 
2. Různé 
 

 

Konec jednání: 16:50 

Termín příštího jednání:  3. 9. 2018 od 16:00 v zasedací místnosti ČNIS  

Zapsal (a): ing. Iveta Zalabáková 
 



Hosté: Mgr. Čigáš,  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  – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí 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 správy nemovitého majetku města – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor územního rozvoje  – 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) 
- celkové snížení schodku rozpočtu o částku  4 963 tis. Kč  

 

 

 

Ad 2. Různé: 
 

vývoj daňových příjmů k 5/2018:    
- v porovnání se stejným obdobím minulého roku je stav plnění jednotlivých daní (viz příloha) vyšší o 

cca 14,6 mil. Kč (tj. + 13,8 %), z toho zejména: 

• daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (položka 1111) cca + 4,4 mil. Kč (+ 16 %) 

• daň z přidané hodnoty (položka 1211) cca + 9,3 mil. Kč (+ 16,5 %) 
 

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

 
 
 
 
 
 
 ověřil – ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV 
 

 
 
 
 



Přílohy:  
 

• Návrhy rozpočtových opatření  

• Daňové příjmy k 5/2018 
 

 
 
 
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

34054/3400 MK ČR - účel. dot. na program regenerace MPR 0 1 815 1 815 0 1 815 1 815 MK ČR - účel. dot. na program regenerace MPR 34054/3400

29004/5000 Mze ČR - účel. dot. - zvýšené náklady na výsadbu dřevin - OLH 20 -20 0 20 -20 0 Mze ČR - účel. dot. - zvýšené náklady na výsadbu dřevin - OLH 29004/5000

13013/3369 KÚÚK - účel. dot. - PO CŠJ - příspěvek na mzdové náklady 27 -12 15

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 56 815 12 56 827

13013/3610 KÚÚK - účel. dot. - PO DDM Rozmarýn - příspěvek na mzdové náklady 63 21 84 63 21 84 KÚÚK - účel. dot. - PO DDM Rozmarýn - příspěvek na mzdové náklady 13013/3610

13010/6300 státní příspěvek na výkon pěstounské péče pro 2 300 -56 2 244 2 300 -56 2 244 státní příspěvek na výkon pěstounské péče pro 13010/6300

33066/3610 KÚÚK - účel. dot. - PO DDM Rozmarýn - projekt  "WERNER 2018" 0 896 896 0 896 896 KÚÚK - účel. dot. - PO DDM Rozmarýn - projekt  "WERNER 2018" 33066/3610

1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 56 827 1 56 828 153 1 154 projekt progRESsHEAT 9810/9100

34070/3401 MK ČR-účel.dot.- PO Knihovna K.H.Máchy - "Krok za krokem s knihovnou k maturitě" 0 24 24 0 24 24 MK ČR-účel.dot.- PO Knihovna K.H.Máchy - "Krok za krokem s knihovnou k maturitě" 34070/3401

34053/3401 MK ČR - účel. dot. - PO Knihovna K.H.Máchy - projekt - "Instalace knih. systému KOHA" 0 60 60 0 60 60 MK ČR - účel. dot. - PO Knihovna K.H.Máchy - projekt - "Instalace knih. systému KOHA" 34053/3401

34544/3401 MK ČR - účel. dot. - PO Knihovna K.H.Máchy - projekt - "Instalace knih. systému KOHA" 0 17 17 0 17 17 MK ČR - účel. dot. - PO Knihovna K.H.Máchy - projekt - "Instalace knih. systému KOHA" 34544/3401

34544/3401 MK ČR - účel. dot. - PO Knihovna K.H.Máchy - projekt - "Samoobslužná výpůjčka RFID" 0 153 153 0 153 153 MK ČR - účel. dot. - PO Knihovna K.H.Máchy - projekt - "Samoobslužná výpůjčka RFID" 34544/3401

92/3328 KÚÚK - účel. dot. - PO ZŠ Ladova - Prevence rizikové chování v ÚK 0 18 18 0 18 18 KÚÚK - účel. dot. - PO ZŠ Ladova - Prevence rizikové chování v ÚK 92/3328

116 032 2 929 118 981 2 536 2 929 5 465Celkem Celkem

DOTACE r. 2018   

P ř í j m y V ý d a j e 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

N á z e v ÚZ/ORG



pro jednání ve finančním výboru, dne: 11.6.2018

předkládá odbor: ekonomický

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 56 828 -120 56 708

2 1804/1000 nahodilé příjmy 40 120 160

56 868 0 56 868

původní změna nový

0 0 0

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Navýšení rozpočtu s ohledem na plnění příjmů do konce roku.

1 O fin. prostředky ve výši 60 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele:                                   

vedoucí odboru

mistostarosta

Mgr. Karel Krejza

Ing.  Iveta Zalabáková

C e l k e m 

28.5.2018

C e l k e m 

1. Tabulka Výdaje

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)



pro jednání ve finančním výboru, dne: 11.6.2018

předkládá odbor: odbor správní - SF

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 56 708 300 57 008

3 2037/2500 SF - příděl - penzijní připojištění 1 002 58 1 060

57 710 358 58 068

původní změna nový

2 2008/2000 zaměstnanci úřadu - stravné 850 300 1 150

4 2037/2500 SF - příděl - penzijní připojištění 1 002 58 1 060

1 852 358 2 210

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Návrh rozpočtového opatření z důvodu zvýšení příspěvku na stravné pro zaměstnance úřadu.

3-4 Navýšení přídělu dle zvýšeného zájmu o tento příspěvek ze strany zaměstnanců.

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

Datum, podpis projednání s vedením města: Mgr. Milan Čigáš

předseda SRSF

C e l k e m 

1. Tabulka Výdaje

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

tajemník MěÚ

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

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 

28.5.2018



pro jednání ve finančním výboru, dne: 11.6.2018

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 57 008 -6 235 50 773

2

prodej pozemků parc. č. 4008/5 a 4008/6 včetně 

staveb bez č.p./č.e. (KDH) 0 4 805 4 805

3 prodej bytů 1 379 1 430 2 809

58 387 0 58 387

původní změna nový

 

0 0 0

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:  

2 Prodej (budovy v KDH) nebyl plánován v rozpočtu na r. 2018.

3 Navýšení počtu prodaných bytů v r. 2018.

1 O fin. prostředky ve výši 6,235 mil. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:   

Datum, podpis navrhovatele:                   

Rozpočet (v tis. Kč)

Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

mistostarosta

Mgr. Karel Krejza

23.5.2018

Mgr. Václav Härting

vedoucí odboru

N á z e v

MĚSTO LITOMĚŘICE

správy nemovitého majetku města

1. Tabulka P ř í j m y 

C e l k e m 

ÚZ/ORG

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

4802/4000

ÚZ/ORG N á z e v



pro jednání ve finančním výboru, dne: 11.6.2018

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 50 773 1 079 51 852

2 8218/8202 automatické park. zařízení pro kola - výběr příjmů 0 50 50

3 8217/8201 zvýšení bezp.dopravy Ltm., Palachova ulice - VZ 0 954 954

50 773 2 083 52 856

původní změna nový

4 8218/8202 automatické park. zařízení pro kola - provoz 0 123 123

5 8218/8202 automatické park. zařízení pro kola - vlastní zdroje 1 350 350 1 700

6 8233/8200 ul. Pod Vinicí - oprava chodníku 0 840 840

7 8211/8200 ul. Rooseveltova - oprava VO 850 170 1 020

8 8233/8200 údržba a opr.míst.kom.,dopr.značení a jiné činnosti 900 600 1 500  

3 100 2 083 5 183

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:  

2,4

3 Smluvní termín dokončení stavby "Zvýšení bezpečnosti dopravy Litoměřice" Palachova ulice" byl překročen,

smluvní pokuta bude vyúčtována po dokončení stavby.

5 K navýšení nákladů došlo zřízením staveniště, které šlo do nezpůsobilých nákladů, vznikly vícepráce na stavbě 

 + publicita, in- karta (čtečka + software) a cyklistická pumpa – to vše navyšuje naše vlastní zdroje.

6 Chodník v ul. Pod Vinicí na jižní straně je již několik let ve špatném technickém stavu. V září - říjnu 2018 

je plánovaná oprava komunikace v této ulici a budou měněny obrubníky. Proto je nutné spojit obě opravy 

dohromady.

7 Oprava VO - odhad nákladů vycházel z předběžné PD, po dopracování došlo k navýšení ceny o cca 170 tis. Kč.

8 Je třeba na navýšit tuto položku a to z důvodu, že budou provedeny opravy povrchu ulic Dalimilova, Žižkova, 

Rooseveltova, Sládkova, Fügnerova a Osvobození a je nutné provést opravy a práce s tím spojené v plné

šíři na všech komunikacích najednou. 

1 O fin. prostředky ve výši 1 079 mil. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

Datum, podpis navrhovatele:                                   

N á z e v

vedoucí odboru

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

Mgr. Václav Červín

Ing.  Venuše Brunclíkova MBA

mistostarosta

C e l k e m 

Předpokládané příjmy a výdaje ve výši 50 tis. Kč za období 7-12/2018 jsou vypočteny z výnosů parkovného 

vyčíslených ve studii proveditelnosti projektu pro první rok provozu zařízení. Tento odhad vychází ze 

zkušeností jiných měst s obsazeností zařízení v prvním roce provozu. Je předpoklad, že obsazenost zařízení 

bude mít v následujících letech vzestupnou tendenci.       

1.6.2018

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

územního rozvoje

1. Tabulka P ř í j m y 

Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

ÚZ/ORG



pro jednání ve finančním výboru, dne: 11.6.2018

předkládá útvar: strategického plánování 

a udržitelného rozvoje

původní změna nový

1 9102/9100 Zdravé město a MA21 0 30 30

0 30 30

původní změna nový

2 9102/9100 Zdravé město a MA21 580 30 610

0 0 0

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

1, 2 Příjem finančních prostředků ve výši 30 tis. Kč za zabezpečení reklamy a propagace 

od společnosti Gerhard Horejsek a spol. s.r.o v rámci pořádaných akcí  Zdravého města a MA21. 

Finanční prostředky budou využity na nákup předmětů na preventivní akci  „Bez přilby už nevyjedu" 

a odměn do soutěže "Litoměřice 2050: Moje představa o dopravě".

Datum, podpis projednání s vedením města: Mgr. Ladislav Chlupáč

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   Ing. Jaroslav Klusák

C e l k e m 

1.6.2018
starosta

vedoucí útvaru

C e l k e m 

1. Tabulka Výdaje

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO FV

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)



saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 56 815

dotace 13

mezisoučet 56 828

ekonomický -120

mezisoučet 56 708

správní 300

mezisoučet 57 008

školství, kultury, sportu a PP

mezisoučet 57 008

správa nemovitého majetku města -6 235

mezisoučet 50 773

životního prostředí

mezisoučet 50 773

sociálních věcí a zdravotnictví

mezisoučet 50 773

stavební úřad

mezisoučet 50 773

územního rozvoje 1 079

mezisoučet 51 852

městská policie

mezisoučet 51 852

komunikace, marketingu a CR

mezisoučet 51 852

útvar obrany a krizového řízení

mezisoučet 51 852

obecní živnostenský úřad

mezisoučet 51 852

dopravy a silničního hospodářství

mezisoučet 51 852

útvar strategického plánování a udržitelného rozvoje

mezisoučet 51 852

stav po 3. RO ve FV 51 852

3. RO ve FV celkem -4 963

členění dle odborů, útvarů zdroje z min. let



Výběr daní za období      

1-5/2018

s porovnáním na období 1-5/2017

(údaje v tis. Kč)

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

67 000 77 000 1 500 2 200 5 900 6 300 66 000 69 000 12 000 10 000 127 000 158 000 21 000 21 500

1 6 178 7 243 473 161 487 457 1 661 1 837 11 874 13 032 415 658

2 6 266 7 157 75 83 626 681 593 376 14 991 18 460 55 66

3 5 066 5 923 183 242 335 381 11 775 12 297 6 550 8 665 184 53

17 510 20 323 731 486 1 448 1 519 14 029 14 510 0 0 33 415 40 157 654 777

4 4 465 4 992 387 455 3 726 3 995 8 023 9 837 27 8

5 5 518 6 608 447 537 40 33 15 138 15 928 58 38

6

9 983 11 600 0 0 834 992 3 766 4 028 0 0 23 161 25 765 85 46

7

8

9

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

10

11

12

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

27 493 31 923 731 486 2 282 2 511 17 795 18 538 0 0 56 576 65 922 739 823

%

plnění

105 616 120 203

37 36

14 587

DPHPO PO-OBCE

1121

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)

% plnění (bez PO-OBCE)

Rozdíl plnění +/-

1113

0

1111 1112

FO-placena plátci FO-placena popl.

(bez PO-OBCE)

FO-vybíraná srážkou

41 41 49

VÝBĚR DANÍ 

1122 1511

Daň z nemovitých věcí

1211

Měsíc

45 42 4 422 39 40 27 27 0



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 : 21. 6. 2018 
 
předkládá: Mgr. Karel Krejza – místostarosta 
zpracoval: ing. Iveta Zalabáková – vedoucí ekonomického odboru   
                    
Návrh: 
Schválení  účetní závěrky M ěsta Litoměřice za rok 2017 a Závěrečného  účtu M ěsta Litoměřice za 
rok 2017 včetně  Zprávy o výsledcích přezkoumání   hospodaření Města Litoměřice za rok 2017 
 
Odůvodnění: 
Schválení účetní závěrky: 
- vyplývá z vyhlášky MF č. 220/2013 Sb. ke schvalování účetních závěrek některých účetních jednotek, 
která ukládá  povinnost schvalovat účetní závěrku příslušným orgánem obce  
podklady pro schvalování účetní závěrky  - viz přílohy: 

- Účetní výkazy k 31.12. 2017 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Rozvaha, Výkaz zisků a 
ztrát, Příloha, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu 

- Inventarizační zpráva za rok 2017 
- Roční zpráva orgánu veřejné správy za rok 2017 -  (zpráva interního auditu) 
- Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2017 

 
Závěrečný účet: 
- v souladu s § 17 z. 250/2000 Sb. byl návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce v termínu 15 dní 
před jednáním zastupitelstva  
- přezkum hospodaření za rok 2017 byl proveden kontrolními pracovníky KÚ Ústeckého kraje – závěr 
zprávy – nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)  
- vzhledem k závěru Zprávy o přezkumu hospodaření je tedy zastupitelstvu Města Litoměřice navrženo 
souhlasit s celoročním hospodařením Města Litoměřice za rok 2017 bez výhrad 
viz přílohy: 
Závěrečný účet Města Litoměřice za rok 2017 
Účetní výkazy k 31.12. 2017 
Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2017 
 
Úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně příloh a celá Zpráva o přezkoumání hospodaření je 
zveřejněna na webových stránkách Města Litoměřice – viz odkaz  
 
https://www.litomerice.cz/rozpocet-a-hospodareni-mesta/7341-navrh-zaverecny-ucet-za-rok-2017 
 
 
Návrh na usnesení: 
 
 ZM schvaluje účetní závěrku M ěsta Litoměřice za rok 2017 (viz příloha orig. zápisu). 

ZM schvaluje Závěrečný účet Města Litoměřice za rok 2017 bez výhrad včetně  Zprávy o 
výsledcích přezkoumání hospodaření Města Litoměřice za rok 2017 (viz přílohy orig. 
zápisu). 

 
 
 
Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                              

















Město Litoměřice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roční zpráva orgánu 
veřejné správy  

za rok 2017 
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Úvod 
 Na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole je útvar kontroly  

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

orgánu veřejné správy výsledky finančních kontrol. 

 

1. Hodnocení kvality vnitřního kontrolního systému. 
 

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

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

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

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

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

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

auditu. 

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

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

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

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

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

příspěvkové organizace postupují v souladu s obecně závaznými právními normami 

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

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

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

 

Organizace musela během roku zohlednit potřebu navýšení tabulkových míst na 

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

jednotlivých oddělení a odborů města, tyto změny jsou obsaženy v dokumentu č. 11/2017 

Systematizace pracovních pozic MěÚ ze dne 18. 9. 2017. Ve vazbě na tyto požadavky byl 

v průběhu roku 2017 aktualizován Organizační řád – č. 6/2017 ze dne 2. 6. 2017 a ze dne 

4. 4. 2017, č. 8/2017 ze dne 29. 8. 2017, č. 10/2017 ze dne 7. 9. 2017 a 13/2017 ze dne 

19. 12. 2017 ve vazbě na jednotlivé odbory městského úřadu - Odbor sociálních věcí a 

zdravotnictví, Správního odboru, Odbor územního rozvoje, Odboru dopravy a silničního 

hospodářství, Kancelář starosty a tajemníka, Strategického plánování. S těmito změnami 

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

zaměstnanců č. 4/2016 ze dne 3. 5. 2016 ve znění pozdější novely č.1/2017 ze dne 25. 1. 

2017 ve vazbě na Pracovní řád č. 7/2016 ze dne 16. 6. 2016.  

 

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

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

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

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

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

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

zákona. Tato Směrnice byla aktualizovaná dokumentem č. 9/2017 ze dne 31. 8. 2017, tato 

aktualizace byla zpracována na základě novely zákon o registru smluv. 
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Zákon o registru smluv stanoví povinnost k uveřejňování smluv, jejichž alespoň 

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

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

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

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

01. 07. 2017. 

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

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

zásady při zadávání veřejných zakázek městem Litoměřice, zejména veřejných zakázek 

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

zadávání veřejných zakázek v souladu se zásadami transparentnosti, přiměřenosti, 

rovného zacházení a zákazu diskriminace a při zachování principů hospodárnosti, 

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

malého rozsahu. Stanovit konkrétní povinnosti osobám odpovídajícím za hospodárné 

vynakládání finančních prostředků z rozpočtu města. Tato směrnice je v platnosti 

doposud. 

 

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

2016 a Plán inventur na rok 2017 č. 15/2017 ze dne 16. 11. 2017.  

 V roce 2017 byla vydána Směrnice o vymáhání pohledávek č. 14/2017 ze dne 31. 

8. 2017 s účinností od 1. 1. 2018. Vydáním této směrnice byla zrušena Směrnice o 

vymáhání pohledávek a jejich odpisům včetně jejich dodatků.  

 V daném roce byla aktualizována Směrnice pro vedení a účtování pokladny č. 

5/2012, a to vydáním nové Směrnice pro vedení a účtování pokladny č. 16/2017 ze dne 

21. 12. 2017 s účinností od 1. 1. 2018. 

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

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

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

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

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

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

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

místostarosty, vedoucí zaměstnance a odpovědné zaměstnance ve vazbě na Organizační 

řád. 

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

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

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

směrnice).  

 

 Na základě provedených auditů a následně navržených doporučení lze 

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

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

předložena v písemné podobě.  

 

V rámci provádění jednotlivých auditů byla vždy zhodnocena rizika související 

přímo s auditovanou oblastí. 
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 Vedení organizace si uvědomuje, že mapa rizik je jedním z důležitých nástrojů 

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

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

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

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

pro každého vedoucího odboru včetně vrcholového managementu. 

 

 Mapa rizik pro rok 2017 nebyla aktualizována. K aktualizaci stávajících rizik a ke 

specifikaci nových rizik, dojde v průběhu března a dubna roku 2018.  

 

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

povahy daných agent na jednotlivých odborech. Tato rizika jsou neoddělitelná 

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

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

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

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

 

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

organizací a příjemců finančních prostředků poskytnutých Městem Litoměřice pro rok 

2017 schváleným Usnesením č. 772/23/2016 Radou města Litoměřice dne 15. 12. 2016  

a  Plánem interního auditu na rok 2017 schváleným starostou města Litoměřice 8. 1. 2017 

a jeho změnami vyžádaných auditů. 

 

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

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

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

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

s tím souvisejících činností jednotlivých agend úřadu a odpovědností jednotlivých 

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

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

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

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

 

 V rámci Strategického řízení Města Litoměřice Strategický tým udržitelného 

rozvoje (dále jen „STUR“) pro rok 2017  

 

- vyhodnotil Akční plán za 2017, 

- doplnil zásobník projektů města, způsob hodnocení projektů, 

- vyhodnocení Strategického plánu města – aktualizoval indikátory, 

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

 

Na začátku roku 2018 bude schválen akční plán (dále jen „AP“) na 2018, který byl 

schválen na posledním zastupitelstvu 2017 a proces aktualizace zásobníku projektů. 

  

Na rok 2018 v březnu je naplánováno vyhodnocení Akčního plánu za 2017, 

vyhodnocení Strategického plánu města a aktualizace indikátorů, schválení aktualizace 

zásobníku projektů. 
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Organizace je zapojena do benchmarkingové aktivity v rámci srovnatelných měst a 

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

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

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

produktu a aktivit. 

 

 Město v roce 2017 poskytlo svým příspěvkovým organizacím příspěvek (včetně 

investičního příspěvku) ve výši 161 361 524,- Kč a neziskovým organizacím na jejich 

činnost 24 038 777,- Kč, tj. celkem 185 400 301,- Kč.  

 

 Celkový objem kontrolovaných finančních prostředků, se kterými naše 

příspěvkové organizace hospodařili a dotace, které byly poskytnuty jiným 

subjektům, činí 1.127.223.425,- Kč, z toho bylo zkontrolováno celkem 279.069.295,- 

Kč, tj. 24,75% finančních prostředků.  
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2. Auditní činnost za rok 2017 
 

 Útvar interního auditu provedl za rok 2017 šetření ve vazbě na novelu zákona 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).  

 

Prověření a mapování procesů v organizaci ve vazbě na evidenci smluv   

V rámci požadavků vedení organizace bylo provedeno šetření ve vazbě na 

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

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

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

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

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

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

zákona.  Tato Směrnice byla aktualizovaná dokumentem č. 9/2017 ze dne 31. 8. 2017, 

tato aktualizace byla zpracována na základě novely zákon o registru smluv. 

 

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

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

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

aktualizace ve vazbě na změny v zákoně č. 9/2017 ze den 31. 8. 2017, přičemž od 1. 1. 

2017 je v rámci úřadu používán softwarový modul ,,Evidence smluv“ v programu 

MUNIS.  

 Na základě toho bylo doporučeno vedení města a tajemníkovi úřadu sjednotit 

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

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

smluv k 1. 7. 2017, toto doporučení bylo vedením akceptováno a v daných dokumentech 

byly určeny odpovědné osoby v rámci jednotlivých odborů.  

V rámci supervize byl jmenován odpovědný pracovník za celý úřad. Byla sjednocena 

databáze pro evidenci a uveřejňování smluv v rámci software programu MUNIS. 
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3. Veřejnosprávní kontrola příspěvkových organizací 

zřízených Městem Litoměřice za rok 2017 
 

 V rámci kontrolní činnosti provedl interní audit 18 veřejnosprávních kontrol.  

Kontrola byla v minulých letech zaměřena vždy na celkové hospodaření zřízených 

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

kontroly akruálního principu FKSP ze rok 2015 a 2016, kontrola zdrojového financování 

za rok 2016 – správnost přiřazování nákladů a výnosů jednotlivých zdrojů, kontrola 

platových inventur za rok 2016 ve vazbě na požadavky organizace a vykazovanou 

skutečnost, kontrola povinností ve vazbě na zákon č. 340/2015 o registru smluv, kontrola 

nakládání s přijatými dary za rok 2016, kontrola závazků a pohledávek ve vazbě na jejich 

stav a případné vymáhání.   

Stěžejní úkol od vedení města pro kontrolu daného roku bylo prověření 

přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v kontrolovaných subjektech.  

 

Celková výše zkontrolovaných finančních prostředků za rok 2016 činila 

 255.630.518,- Kč (včetně dotací příspěvkovým organizacím poskytnutým na 

individuální akce), což představovalo cca 23,21 % z celkového objemu 1.101.184.648, - 

Kč prostředků, se kterými dané organizace hospodařily v roce 2016.  

Prostředky poskytnuté krajským úřadem na financování škol a školských zařízení 

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

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

podléhají kontrole daných poskytovatelů. 

 

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

městem Litoměřice: 

 

1) Masarykova základní škola Litoměřice 

2) Dům dětí a mládeže Rozmarýn, Litoměřice 

3) Základní škola Litoměřice, U Stadionu 

4) Centrální školní jídelna Litoměřice 

5) Příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy Litoměřice 

6) Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích 

7) Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 

8) Základní škola Litoměřice, Havlíčkova  

9) Základní škola Litoměřice, Ladova  

10) Základní škola Litoměřice, Na Valech 

11) Centrum cestovního ruchu v Litoměřicích 

11a) Centrum cestovního ruchu v Litoměřicích ve vazbě na zrušení organizace 

12) Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 

13) Základní umělecká škola Litoměřice 

14) Městská kulturní zařízení v Litoměřicích 

15) Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – Srdíčko 

16) Technické služby města Litoměřice 

17)  Městská nemocnice Litoměřice  
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Ad 1)  

 Kontrola byla zaměřena na ověření účelného a hospodárného použití finančních 

prostředků organizací. Dále na kontrolu akruálního principu FKSP ze rok 2015 a 2016, 

kontrolu zdrojového financování za rok 2016 – správnost přiřazování nákladů a výnosů 

jednotlivých zdrojů, kontrolu platových inventur za rok 2016 ve vazbě na požadavky 

organizace a vykazovanou skutečnost, kontrolu povinností ve vazbě na zákon č. 340/2015 

o registru smluv, kontrolu nakládání s přijatými dary za rok 2016, kontrolu závazků a 

pohledávek ve vazbě na jejich stav a případné vymáhání.   

Stěžejní úkol od vedení města pro kontrolu daného roku bylo prověření 

přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v kontrolovaných subjektech.  

Za daný rok byla zkontrolována částka v celkové výši 3.438.703,- Kč (příspěvek, 

ostatní příjmy, kromě prostředků KÚÚK). 

 Organizace hospodařila za rok 2016 s částkou 21.206.689,- Kč. 

 Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ve vazbě na zákon 

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

neoprávněné náklady.  

 

 

Ad 2)  

 Kontrola byla zaměřena na ověření účelného a hospodárného použití finančních 

prostředků organizací. Dále na kontrolu akruálního principu FKSP ze rok 2015 a 2016, 

kontrolu zdrojového financování za rok 2016 – správnost přiřazování nákladů a výnosů 

jednotlivých zdrojů, kontrolu platových inventur za rok 2016 ve vazbě na požadavky 

organizace a vykazovanou skutečnost, kontrolu povinností ve vazbě na zákon č. 340/2015 

o registru smluv, kontrolu nakládání s přijatými dary za rok 2016, kontrolu závazků a 

pohledávek ve vazbě na jejich stav a případné vymáhání.   

Stěžejní úkol od vedení města pro kontrolu daného roku bylo prověření 

přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v kontrolovaných subjektech.  

Za daný rok byla zkontrolována částka v celkové výši 7.335.669,- Kč (příspěvek, 

ostatní příjmy, kromě prostředků KÚÚK). 

 Organizace hospodařila za rok 2016 s částkou 12.195.311,- Kč. 

 Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ve vazbě na zákon 

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

neoprávněné náklady.  

 

 

Ad 3)  

Kontrola byla zaměřena na ověření účelného a hospodárného použití finančních 

prostředků organizací. Dále na kontrolu akruálního principu FKSP ze rok 2015 a 2016, 

kontrolu zdrojového financování za rok 2016 – správnost přiřazování nákladů a výnosů 

jednotlivých zdrojů, kontrolu platových inventur za rok 2016 ve vazbě na požadavky 

organizace a vykazovanou skutečnost, kontrolu povinností ve vazbě na zákon č. 340/2015 

o registru smluv, kontrolu nakládání s přijatými dary za rok 2016, kontrolu závazků a 

pohledávek ve vazbě na jejich stav a případné vymáhání.   
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Stěžejní úkol od vedení města pro kontrolu daného roku bylo prověření přiměřenosti a 

účinnosti vnitřního kontrolního systému v kontrolovaných subjektech.  

Za daný rok byla zkontrolována částka v celkové výši 4.802.357,- Kč (příspěvek, 

ostatní příjmy, kromě prostředků KÚÚK). 

 Organizace hospodařila za rok 2016 s částkou 24.161.424,- Kč. 

 Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ve vazbě na zákon 

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

neoprávněné náklady.  

 

 

Ad 4) 

Kontrola byla zaměřena na ověření účelného a hospodárného použití finančních 

prostředků organizací. Dále na kontrolu akruálního principu FKSP ze rok 2015 a 2016, 

kontrolu zdrojového financování za rok 2016 – správnost přiřazování nákladů a výnosů 

jednotlivých zdrojů, kontrolu platových inventur za rok 2016 ve vazbě na požadavky 

organizace a vykazovanou skutečnost, kontrolu povinností ve vazbě na zákon č. 340/2015 

o registru smluv, kontrolu nakládání s přijatými dary za rok 2016, kontrolu závazků a 

pohledávek ve vazbě na jejich stav a případné vymáhání.   

Stěžejní úkol od vedení města pro kontrolu daného roku bylo prověření 

přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v kontrolovaných subjektech.  

Za daný rok byla zkontrolována částka v celkové výši 29.473.658,- Kč (příspěvek, 

ostatní příjmy, kromě prostředků KÚÚK). 

 Organizace hospodařila za rok 2016 s částkou 41.313.128,- Kč. 

 Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ve vazbě na zákon 

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

neoprávněné náklady.  

 

 

Ad 5)   

 Kontrola byla zaměřena na ověření účelného a hospodárného použití finančních 

prostředků organizací. Dále na kontrolu akruálního principu FKSP ze rok 2015 a 2016, 

kontrolu zdrojového financování za rok 2016 – správnost přiřazování nákladů a výnosů 

jednotlivých zdrojů, kontrolu platových inventur za rok 2016 ve vazbě na požadavky 

organizace a vykazovanou skutečnost, kontrolu povinností ve vazbě na zákon č. 340/2015 

o registru smluv, kontrolu nakládání s přijatými dary za rok 2016, kontrolu závazků a 

pohledávek ve vazbě na jejich stav a případné vymáhání.   

Stěžejní úkol od vedení města pro kontrolu daného roku bylo prověření 

přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v kontrolovaných subjektech.  

Za daný rok byla zkontrolována částka v celkové výši 7.696.361,- Kč (příspěvek, 

ostatní příjmy, kromě prostředků KÚÚK). 

 Organizace hospodařila za rok 2016 s částkou 9.206.361,- Kč. 

 Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ve vazbě na zákon 

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

neoprávněné náklady.  
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Ad 6)  

Kontrola byla zaměřena na ověření účelného a hospodárného použití finančních 

prostředků organizací. Dále na kontrolu akruálního principu FKSP ze rok 2015 a 2016, 

kontrolu zdrojového financování za rok 2016 – správnost přiřazování nákladů a výnosů 

jednotlivých zdrojů, kontrolu platových inventur za rok 2016 ve vazbě na požadavky 

organizace a vykazovanou skutečnost, kontrolu povinností ve vazbě na zákon č. 340/2015 

o registru smluv, kontrolu nakládání s přijatými dary za rok 2016, kontrolu závazků a 

pohledávek ve vazbě na jejich stav a případné vymáhání.   

Stěžejní úkol od vedení města pro kontrolu daného roku bylo prověření 

přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v kontrolovaných subjektech.  

Za daný rok byla zkontrolována částka v celkové výši 38.550.367,- Kč. 

 Organizace hospodařila za rok 2016 s částkou 38.693.267,- Kč. 

 Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ve vazbě na zákon 

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

neoprávněné náklady.  

 

 

Ad 7)  

Kontrola byla zaměřena na ověření účelného a hospodárného použití finančních 

prostředků organizací. Dále na kontrolu akruálního principu FKSP ze rok 2015 a 2016, 

kontrolu zdrojového financování za rok 2016 – správnost přiřazování nákladů a výnosů 

jednotlivých zdrojů, kontrolu platových inventur za rok 2016 ve vazbě na požadavky 

organizace a vykazovanou skutečnost, kontrolu povinností ve vazbě na zákon č. 340/2015 

o registru smluv, kontrolu nakládání s přijatými dary za rok 2016, kontrolu závazků a 

pohledávek ve vazbě na jejich stav a případné vymáhání.   

Stěžejní úkol od vedení města pro kontrolu daného roku bylo prověření 

přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v kontrolovaných subjektech.  

Za daný rok byla zkontrolována částka v celkové výši 4.040.720,- Kč (příspěvek, 

ostatní příjmy, kromě prostředků KÚÚK). 

 Organizace hospodařila za rok 2016 s částkou 21.988.709,- Kč. 

 Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ve vazbě na zákon 

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

neoprávněné náklady.  

 

Ad 8) 

Kontrola byla zaměřena na ověření účelného a hospodárného použití finančních 

prostředků organizací. Dále na kontrolu akruálního principu FKSP ze rok 2015 a 2016, 

kontrolu zdrojového financování za rok 2016 – správnost přiřazování nákladů a výnosů 

jednotlivých zdrojů, kontrolu platových inventur za rok 2016 ve vazbě na požadavky 

organizace a vykazovanou skutečnost, kontrolu povinností ve vazbě na zákon č. 340/2015 

o registru smluv, kontrolu nakládání s přijatými dary za rok 2016, kontrolu závazků a 

pohledávek ve vazbě na jejich stav a případné vymáhání.   
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Stěžejní úkol od vedení města pro kontrolu daného roku bylo prověření přiměřenosti a 

účinnosti vnitřního kontrolního systému v kontrolovaných subjektech.  

Za daný rok byla zkontrolována částka v celkové výši 4.104.546,- Kč (příspěvek, 

ostatní příjmy, kromě prostředků KÚÚK). 

 Organizace hospodařila za rok 2016 s částkou 19.227.254,- Kč. 

 Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ve vazbě na zákon 

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

neoprávněné náklady.  

 

 

Ad 9)  

Kontrola byla zaměřena na ověření účelného a hospodárného použití finančních 

prostředků organizací. Dále na kontrolu akruálního principu FKSP ze rok 2015 a 2016, 

kontrolu zdrojového financování za rok 2016 – správnost přiřazování nákladů a výnosů 

jednotlivých zdrojů, kontrolu platových inventur za rok 2016 ve vazbě na požadavky 

organizace a vykazovanou skutečnost, kontrolu povinností ve vazbě na zákon č. 340/2015 

o registru smluv, kontrolu nakládání s přijatými dary za rok 2016, kontrolu závazků a 

pohledávek ve vazbě na jejich stav a případné vymáhání.   

Stěžejní úkol od vedení města pro kontrolu daného roku bylo prověření 

přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v kontrolovaných subjektech.  

Za daný rok byla zkontrolována částka v celkové výši 3.974.608,- Kč (příspěvek, 

ostatní příjmy, kromě prostředků KÚÚK). 

 Organizace hospodařila za rok 2016 s částkou 25.794.544,- Kč. 

 Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ve vazbě na zákon 

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

neoprávněné náklady.  

 

 

Ad 10)  

Kontrola byla zaměřena na ověření účelného a hospodárného použití finančních 

prostředků organizací. Dále na kontrolu akruálního principu FKSP ze rok 2015 a 2016, 

kontrolu zdrojového financování za rok 2016 – správnost přiřazování nákladů a výnosů 

jednotlivých zdrojů, kontrolu platových inventur za rok 2016 ve vazbě na požadavky 

organizace a vykazovanou skutečnost, kontrolu povinností ve vazbě na zákon č. 340/2015 

o registru smluv, kontrolu nakládání s přijatými dary za rok 2016, kontrolu závazků a 

pohledávek ve vazbě na jejich stav a případné vymáhání.   

Stěžejní úkol od vedení města pro kontrolu daného roku bylo prověření 

přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v kontrolovaných subjektech.  

Za daný rok byla zkontrolována částka v celkové výši 3.516.142,- Kč (příspěvek, 

ostatní příjmy, kromě prostředků KÚÚK). 

 Organizace hospodařila za rok 2016 s částkou 20.086.909,- Kč. 

 Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ve vazbě na zákon 

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

neoprávněné náklady.  
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Ad 11)  

 

Kontrola byla zaměřena na ověření účelného a hospodárného použití finančních 

prostředků organizací. Dále na kontrolu akruálního principu FKSP ze rok 2015 a 2016, 

kontrolu zdrojového financování za rok 2016 – správnost přiřazování nákladů a výnosů 

jednotlivých zdrojů, kontrolu platových inventur za rok 2016 ve vazbě na požadavky 

organizace a vykazovanou skutečnost, kontrolu povinností ve vazbě na zákon č. 340/2015 

o registru smluv, kontrolu nakládání s přijatými dary za rok 2016, kontrolu závazků a 

pohledávek ve vazbě na jejich stav a případné vymáhání.   

Stěžejní úkol od vedení města pro kontrolu daného roku bylo prověření 

přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v kontrolovaných subjektech.  

Za daný rok byla zkontrolována částka v celkové výši 9.878.461,- Kč. 

 Organizace hospodařila za rok 2016 s částkou 10.407.748,- Kč. 

 Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ve vazbě na zákon 

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

neoprávněné náklady.  

 

 

Ad 11a) 

 

Kontrola byla zaměřena na ověření účelného a hospodárného použití finančních 

prostředků organizací za rok 2017. Kontrola byla v daném roce provedena na základě 

požadavku vedení města, neboť organizace k 31. 12. 2017 končila svoji činnost.  

Dále na kontrolu akruálního principu FKSP ze rok 2017, kontrolu zdrojového 

financování za rok 2017 – správnost přiřazování nákladů a výnosů jednotlivých zdrojů, 

kontrolu platových inventur za rok 2017 ve vazbě na požadavky organizace a 

vykazovanou skutečnost, kontrolu povinností ve vazbě na zákon č. 340/2015 o registru 

smluv, kontrolu nakládání s přijatými dary za rok 2017, kontrolu závazků a pohledávek 

ve vazbě na jejich stav a případné vymáhání.   

Stěžejní úkol od vedení města pro kontrolu daného roku bylo prověření 

přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v kontrolovaných subjektech.  

Za daný rok byla zkontrolována částka v celkové výši 7.092.568,- Kč. 

 Organizace hospodařila za rok 2017 s částkou 7.214.568,- Kč. 

 Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ve vazbě na zákon 

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

neoprávněné náklady.  
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Ad 12)  

 

Kontrola byla zaměřena na ověření účelného a hospodárného použití finančních 

prostředků organizací. Dále na kontrolu akruálního principu FKSP ze rok 2015 a 2016, 

kontrolu zdrojového financování za rok 2016 – správnost přiřazování nákladů a výnosů 

jednotlivých zdrojů, kontrolu platových inventur za rok 2016 ve vazbě na požadavky 

organizace a vykazovanou skutečnost, kontrolu povinností ve vazbě na zákon č. 340/2015 

o registru smluv, kontrolu nakládání s přijatými dary za rok 2016, kontrolu závazků a 

pohledávek ve vazbě na jejich stav a případné vymáhání.   

Stěžejní úkol od vedení města pro kontrolu daného roku bylo prověření 

přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v kontrolovaných subjektech.  

Za daný rok byla zkontrolována částka v celkové výši 18.801.563,- Kč (příspěvek, 

ostatní příjmy, kromě prostředků KÚÚK). 

 Organizace hospodařila za rok 2016 s částkou 60.828.157,- Kč. 

 Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ve vazbě na zákon 

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

neoprávněné náklady.  

 

 

Ad 13)  

Kontrola byla zaměřena na ověření účelného a hospodárného použití finančních 

prostředků organizací. Dále na kontrolu akruálního principu FKSP ze rok 2015 a 2016, 

kontrolu zdrojového financování za rok 2016 – správnost přiřazování nákladů a výnosů 

jednotlivých zdrojů, kontrolu platových inventur za rok 2016 ve vazbě na požadavky 

organizace a vykazovanou skutečnost, kontrolu povinností ve vazbě na zákon č. 340/2015 

o registru smluv, kontrolu nakládání s přijatými dary za rok 2016, kontrolu závazků a 

pohledávek ve vazbě na jejich stav a případné vymáhání.   

Stěžejní úkol od vedení města pro kontrolu daného roku bylo prověření 

přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v kontrolovaných subjektech.  

Za daný rok byla zkontrolována částka v celkové výši 3.862.036,- Kč (příspěvek, 

ostatní příjmy, kromě prostředků KÚÚK). 

 Organizace hospodařila za rok 2016 s částkou 20.730.429,- Kč. 

 Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ve vazbě na zákon 

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

neoprávněné náklady.  

 

Ad 14) 

 

Kontrola byla zaměřena na ověření účelného a hospodárného použití finančních 

prostředků organizací. Dále na kontrolu akruálního principu FKSP ze rok 2015 a 2016, 

kontrolu zdrojového financování za rok 2016 – správnost přiřazování nákladů a výnosů 

jednotlivých zdrojů, kontrolu platových inventur za rok 2016 ve vazbě na požadavky 

organizace a vykazovanou skutečnost, kontrolu povinností ve vazbě na zákon č. 340/2015 

o registru smluv, kontrolu nakládání s přijatými dary za rok 2016, kontrolu závazků a 

pohledávek ve vazbě na jejich stav a případné vymáhání.   
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Stěžejní úkol od vedení města pro kontrolu daného roku bylo prověření 

přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v kontrolovaných subjektech.  

Za daný rok byla zkontrolována částka v celkové výši 31.632.896,- Kč (příspěvek, 

ostatní příjmy, kromě prostředků KÚÚK). 

 Organizace hospodařila za rok 2016 s částkou 31.840.896,- Kč. 

 Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ve vazbě na zákon 

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

neoprávněné náklady.  

 

 

Ad 15)  

 

Kontrola byla zaměřena na ověření účelného a hospodárného použití finančních 

prostředků organizací. Dále na kontrolu akruálního principu FKSP ze rok 2015 a 2016, 

kontrolu zdrojového financování za rok 2016 – správnost přiřazování nákladů a výnosů 

jednotlivých zdrojů, kontrolu platových inventur za rok 2016 ve vazbě na požadavky 

organizace a vykazovanou skutečnost, kontrolu povinností ve vazbě na zákon č. 340/2015 

o registru smluv, kontrolu nakládání s přijatými dary za rok 2016, kontrolu závazků a 

pohledávek ve vazbě na jejich stav a případné vymáhání.   

Stěžejní úkol od vedení města pro kontrolu daného roku bylo prověření 

přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v kontrolovaných subjektech.  

Za daný rok byla zkontrolována částka v celkové výši 8.789.966,- Kč (příspěvek, 

ostatní příjmy). 

 Organizace hospodařila za rok 2016 s částkou 8.939.966,- Kč. 

 Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ve vazbě na zákon 

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

neoprávněné náklady.  

 

Ad 16)  

 

Kontrola byla zaměřena na ověření účelného a hospodárného použití finančních 

prostředků organizací. Dále na kontrolu akruálního principu FKSP ze rok 2015 a 2016, 

kontrolu zdrojového financování za rok 2016 – správnost přiřazování nákladů a výnosů 

jednotlivých zdrojů, kontrolu platových inventur za rok 2016 ve vazbě na požadavky 

organizace a vykazovanou skutečnost, kontrolu povinností ve vazbě na zákon č. 340/2015 

o registru smluv, kontrolu nakládání s přijatými dary za rok 2016, kontrolu závazků a 

pohledávek ve vazbě na jejich stav a případné vymáhání.   

Stěžejní úkol od vedení města pro kontrolu daného roku bylo prověření 

přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v kontrolovaných subjektech.  

Za daný rok byla zkontrolována částka v celkové výši 52.618.797,- Kč 

(příspěvek). 

 Organizace hospodařila za rok 2016 s částkou 54.928.797,- Kč. 

 Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ve vazbě na zákon 

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

neoprávněné náklady.  
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Ad 17)  

Kontrola byla zaměřena na ověření účelného a hospodárného použití finančních 

prostředků organizací. Dále na kontrolu akruálního principu FKSP ze rok 2015 a 2016, 

kontrolu zdrojového financování za rok 2017 – správnost přiřazování nákladů a výnosů 

jednotlivých zdrojů, kontrolu platových inventur za rok 2017 ve vazbě na požadavky 

organizace a vykazovanou skutečnost, kontrolu povinností ve vazbě na zákon č. 340/2015 

o registru smluv, kontrolu nakládání s přijatými dary za rok 2016, kontrolu závazků a 

pohledávek ve vazbě na jejich stav a případné vymáhání.   

Stěžejní úkol od vedení města pro kontrolu daného roku bylo prověření 

přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v kontrolovaných subjektech.  

Za daný rok byla zkontrolována částka v celkové výši 16.021.000,- Kč (příspěvek, 

ostatní příjmy, kromě prostředků KÚÚK). 

 Organizace hospodařila za rok 2016 s částkou 672.420.491,- Kč. 

 Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ve vazbě na zákon 

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

neoprávněné náklady.  
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4. Veřejnosprávní kontrola poskytnutých finančních 

prostředků neziskovým organizacím za rok 2016 
 

Město poskytlo finanční prostředky celkem ve výši neziskovým organizacím, 

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

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

6.046.140,- Kč, na kulturní a sportovní oblast 17.167.137,- Kč, na agendu Zdravá města 

147.500,- Kč, Fairtradové aktivity ve výši 28.000,- Kč, cestovní ruch ve výši 650.000,- 

Kč. 

Kontrolní skupina si z daného objemu finančních prostředků nestanovila 

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

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

sestupně od nejvýznamnějších příjemců.  

Ke kontrole bylo vybráno 75 organizací, u kterých byla provedena veřejnoprávní 

kontrola. Z celkové poskytnuté částky 24.038.777,- Kč bylo zkontrolováno  

23.133.440,-,- Kč, tj. 96,24%. Částka 905.337,- Kč byla kontrolována příslušným 

odborem, který poskytoval finanční prostředky až po uskutečnění akce ve vazbě na 

kontrolu jednotlivých nákladů (dokladů).  

  

1) Atletická přípravka při ZŠ Ladova Litoměřice 

2) Barbora Beranová 

3) Bc. Marková Adéla 

4) Bc. Veronika Jelínková 

5) Beach Club Litoměřice 

6) Cantatica Bohemika 

7) Centrum pro náhradní rodinnou péči 

8) Cyklistický klub Slavoj Terezín 

9) Český svaz chovatelů ZO Ltm-Žitenice4 

10) Destinační agentura 

11) Diakonie ČCE 

12) Diecézní charita 

13) Dílna ručního papíru 

14) Divadelní spolek Litoměřice 

15) Dívčí pěvecký sbor Máj 

16) DMC Revolution a.s. 

17) Eduard Šmíd – Karate club, oddíl tradičního karate 

18) Farní charita 

19) FK Litoměřicko, z.s. 

20) Fokus Labe 

21) Gymnázium Litoměřice 

22) Hospic sv. Štěpána, občanské sdružení 

23) Hynkovo hrané divadlo 

24) Judo Club Litokan Litoměřice 

25) Junák Český skaut 

26) Karatedó Steklý 

27) Kinoklub Ostrov, z.s. 

28) Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci 

29) Klub stolního tenisu Kalich Litoměřice 
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30) ̈ KRK triatlon Ltm o.s. 

31) Lenka Brožková 

32) Lingua Universal soukromá MŠ a ZŠ 

33) Litoměřická šachová škola 

34) LTM Bikers 

35) Michal Hanzl 

36) Musica at Education 

37) NADĚJE  

38) Občanské sdružení ISSHIN KAN Litoměřice 

39) Občanské sdružení Litoměřická ´Florbalová parta LFP 

40) Občanské sdružení Puellae cantates 

41) Občanské sdružení literárně – dramatického souboru Li-Di 

42) Oblastní spolek Český červený kříž 

43) Plavecký klub Litoměřice 

44) Potápěčský klub Kraken Litoměřice 

45) Potravinová banka v Ústeckém kraji 

46) Pro LUKA a.s. 

47) ShineBean, o.p.s. 

48) Slavoj basketbalový klub Litoměřice 

49) Slavoj Litoměřice 

50) Spirála 

51) Spolek Lipen 

52) Spolek stáje Čeřeniště 

53) Sport Judo Litoměřice, o.s. 

54) Sportovní klub gymnastika a trampolín Pokratice 

55) Středisko ekologické výchovy SEVER 

56) Svaz tělesně postižených v ˇČR Jih 

57) Svaz tělesně postižených v ČR Sever 

58) Šachový klub Slavoj Litoměřice, o.s. 

59) ŠSK při ZŠ Havlíčkova, Litoměřice 

60) ŠSK při ZŠ Litoměřice Ladova 5 

61) Table Tenis Club Litoměřice 

62) TAPOS Litoměřice 

63) TJ Slovan Litoměřice 

64) TJ Sokol Litoměřice 

65) ̈ TJ Sokol Pokratice Litoměřice 

66) 1. TPŠ Litoměřice s.r.o. 

67) Veslařský klub Slavoj Litoměřice 

68) VICTORIA Liga proti rakovině Litoměřice 

69) ̈ ZŠ Na Valech 

70) ZUŠ Litoměřice 

71) HC Stadion 

72) ZŠ Havlíčkova 

73) Knihovna Karla Hynka M8chy Litoměřice 

74) Klub českých turistů 

75) Klub ochotníků a přátel loutkového divadla 
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V roce 2016 došlo, vazbě na novelu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

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

pozdějších předpisů, k některým změnám, které zakládají poskytovateli veřejných 

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

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

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

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

změny v legislativě zohledněny až v novém programovém období roku 2017. Žádosti 

o poskytnutí dotace v roce 2017, které byly podány po rozhodném datu, byly již 

vyřizovány dle platné legislativy.  

 

Organizace vyčerpaly finanční prostředky na daný účel v souladu s uzavřenou 

smlouvou. Organizace předložily požadované doklady v termínu a dle požadavků 

kontrolní skupiny.  

Organizace, kterým byly poskytnuty finanční prostředky pouze na základě předložení 

originálů dokladů po ukončení akce, nebyly kontrolovány, neboť byla provedena 

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

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

vedení podkladů vztahujících se k čerpání finančních prostředků u kontrolovaných 

organizací. 

Audit detekoval ve vazbě na systém poskytování dotací v rámci celé organizace tato 

rizika: 

 

 

- riziko spatřuje audit v tom, že v rámci poskytování daných dotací (vyhlášených 

programů) není vedena jednotná databáze (přehled) o výši a účelu všech 

poskytovaných dotací, seznamy v rámci vyhlášeného programu jsou vedeny na 

jednotlivých odborech, 

 

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

doložení originálů dokladů předložených organizací po akci, doklady organizace 

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

fyzické kontroly provedení akce ze strany poskytovatele.  
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5. Celkový závěr 
 

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

činnosti se vyskytly formální nedostatky, které neovlivnily hospodaření 

kontrolovaných organizací a věcné nedostatky, které by mohly nevýznamně ovlivnit 

hospodaření kontrolovaných organizací. 

V rámci navržených doporučení byla přijata opatření v rovině jak 

formálních nedostatků, tak nedostatků týkající se porušení rozpočtových pravidel, 

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

zřizovatele. 

Interní audit informuje radu města o výsledcích veřejnoprávních kontrol  

a auditů formou listinného dokumentu „Informace z veřejnoprávních kontrol a 

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

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

činnosti orgánu veřejné správy a jejího vnitřního 

kontrolního systému. 
 

Doporučení ke zkvalitnění řízení provozní a finanční činnosti orgánu veřejné 

správy a jeho vnitřního kontrolního systému jsou předkládána na základě provedených 

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

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

místostarostou. 

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

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

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

ke zkvalitnění řídící kontroly na jednotlivých úrovních úřadu.  

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

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

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

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

na občany. 

 

 

 

 

V Litoměřicích dne 25. 1. 2018. 

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

 

 

 

        Za vedení organizace 

       Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta města

            

            

       …………………………………… 



M ě s t o   L i t o m ě ř i c e 
 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 
 
 
pro jednání ZM, dne: 21. 6. 2018 
předkládá: Mgr. Karel Krejza, místostarosta 
vypracovali: Ing. Iveta Zalabáková, vedoucí odboru ekonomického 
                      Bc. Martina Skoková, vedoucí odboru KSaT 
 
Návrh:  Schválení obecně závazné vyhlášky č. 3/2018 o omezení provozování  
  některých hazardních her 
 
Odůvodnění:  
Zastupitelstvo města Litoměřice usnesením č. 19/1/2018 ze dne 1. 2. 2018 rozhodlo  
o doplnění (nahrazení) obecně závazné vyhlášky č. 4/2017 o omezení provozování některých 
hazardních her, a to v souvislosti se stanovením dalšího kritéria regulace: „ZM pověřuje 
městský úřad přípravou návrhu obecně závazné vyhlášky, která bude regulovat vznik herních 
prostorů v blízkosti škol. Návrh konzultovat s MV ČR a respektovat stanovisko Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže.“ 
ZM na svém zasedání dne 26.4.2018 vzalo na vědomí potřebu stanovení jednoznačných 
kritérií regulace hazardních her na území města Litoměřice a Důvodovou zprávu ve věci 
schválení kritérií pro přijetí regulace hazardu na území města Litoměřice a tato kritéria 
schválilo. Rozhodlo tak, že bingo, technickou hru a živou hru (dále jen „hazardní hry“) 
nebude možné na území města Litoměřice provozovat kromě Městské památkové rezervace 
také na území vymezeném plochou do vzdáleností 100 metrů vzdušnou čarou od hlavního 
vstupu do budov vybraných základních a středních škol a školských zařízení, vyjmenovaných 
v příloze vyhlášky (seznam a grafické znázornění). Pokud vymezená plocha pokryje jen část 
jiné budovy, bude zákaz platit ještě pro celou takovou budovu.  
Tajemník městského úřadu zajistil zveřejnění kritérií pro přípravu nové obecně závazné 
vyhlášky dle tohoto usnesení na úřední desce městského úřadu po dobu min. 30 dnů. Dále 
zajistil zpracování návrhu obecně závazné vyhlášky dle těchto kritérií. Návrh vyhlášky byl 
zaslán k připomínkování Ministerstvu vnitra, územnímu pracovišti v Ústí nad Labem a 
projednán v příslušných komisích rady města.  
Komise rady města vyjádřily návrhu vyhlášky podporu. Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže (ÚOHS) se k otázce konkrétního způsobu regulace hazardu obecně závaznou 
vyhláškou vyjádřil již dříve pouze v obecné rovině, s tím, že stanoviska ke konkrétním 
návrhům vyhlášek předem nepodává (zabývá se až platnými a účinnými vyhláškami, pokud 
dle jeho názoru narušují hospodářskou soutěž).  
MV ČR nedoporučilo uvádět v příloze vyhlášky seznam konkrétních míst (adres), na nichž 
bude provozování hazardních her zakázáno z důvodu blízkosti školy nebo školského zařízení 
(objekty uvnitř kružnic), a to z důvodu potřeby častější novelizace vyhlášky, domnívá se, že 
grafické znázornění okruhu 100 m je dostačující.    
Dále MV ČR znovu upozornilo na nutnost opírat regulaci o racionální důvody, neutrální a 
nediskriminační a doporučilo uvést kritéria, na jejichž základě je hazard regulován přímo ve 
vyhlášce. Stávající vyhláška obsahuje v poznámce pod čarou zdůvodnění, proč byl zákaz 
provozování hazardních her stanoven v Městské památkové rezervaci a stejný postup MV ČR 
doporučuje i u zákazu v blízkosti škol a školských zařízení.  



Dopad do rozpočtu města: 
 

c) nemá dopad do rozpočtu města. 
 
Návrh na usnesení:   
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018 o omezení provozování některých 
hazardních her (vyhláška viz příloha orig. zápisu)  
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:   ____ 
 
 
 
 



 
 

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E 
 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2018, 
 

o omezení provozování některých hazardních her  
 
Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 21. června 2018 usneslo vydat 

v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, a v souladu 

s ustanovením § 10 písm. a), d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen 

„vyhláška“): 

 
Článek 1 

Cíl vyhlášky 
 
Cílem této vyhlášky je omezit společenská rizika vyplývající z provozování některých 
hazardních her, které často tvoří tzv. předpolí činností rozporných s veřejným pořádkem 
a dobrými mravy (např. lichva, krádeže, loupeže), a které mají škodlivý vliv i na jejich 
účastníky a osoby jim blízké (např. rozvrat rodin, chudoba), a to především na místech 
historicky cenných a dále v okolí míst, kde se významnou měrou vyskytují vnímavé1) děti 
a mládež. 
 

Článek 2 
Zákaz provozování 

 
1) Provozování binga, technické hry a živé hry je zakázáno na všech adresách nacházejících 

se na území: 
a) Městské památkové rezervace města Litoměřice;2) grafické zobrazení tohoto území je 

uvedeno v Příloze č. 1 této vyhlášky.3) 

                                                 
1) za vnímavé děti pro účely této vyhlášky se nepovažují děti navštěvující mateřské školy, proto se nezavádí 

regulace provozování hazardních her v jejich okolí 
2) výnos ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 27. října 1978, č. j. 22260/78 o prohlášení 

historického jádra města Litoměřic za památkovou rezervaci („Rozsah je vymezen hranicí vedoucí na severní 

a východní straně ulicí Na valech a komunikačním tahem v prostoru přednádraží. Na jihu jde hranice ulicemi 

Starou mosteckou, Vodní a Dolní rybářskou, odkud pokračuje po severní straně tělesa železniční trati až 

za č. p. 223. Na straně západní probíhá po hranici parcel č. 1534, 1527 do ulice Zahradnické, Nemocniční 

a Mariánské a dále podél parcely č. 1321 zpět k ulici Na Valech.“)  
3) kritériem pro stanovení rozsahu regulovaného území bylo: město nechtělo, ač si je vědomo škodlivosti městem 

regulovatelných hazardních her, přistoupit k tzv. prohibici (absolutnímu zákazu) obávaje se o následky (vznik 
nelegálních heren zaplňujících místo na trhu), z tohoto důvodu zvolilo pouze regulaci vůči nejcennější 
historické části města (území městské památkové rezervace), která je určena pro bydlení a pro zklidněnou 
rekreaci a klidový turistický ruch čerpající z bohatého kulturního dědictví (v minulosti bylo město významné 
krajské město, byla a je sídlem historicky druhého českého biskupství, s tradicí vinařství, zelinářství 
a ovocnářství, a je přirozeným centrem prapůvodního Českého ráje), kde se nachází velké množství kulturních 
památek, zejména církevního původu (kostely) a je současně křižovatkou aktivit většiny obyvatel města 
(středobodem města); město má zájem zlepšit vnímání turisticky atraktivní části města, čemuž provozování 



 
b) vymezeném plochou do vzdáleností 100 metrů vzdušnou čarou od hlavního vstupu 

do budov vybraných základních a středních škol4) a školských zařízení5), které jsou 
uvedeny v příloze č. 3 této vyhlášky; grafické zobrazení tohoto území je 
uvedeno v příloze č. 2 této vyhlášky.6) 

2) Pokud plocha vymezená v odst. 1 písm. b) pokryje jen část jiné budovy, platí zákaz ještě 
pro celou takovou budovu. 

 
Článek 3 

Přechodné ustanovení 
 
Bingo, technické hry a živé hry povolené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky 
na místech uvedených v čl. 2 vyhlášky lze provozovat nejdéle do doby stanovené v platném 
povolení, nejpozději však do doby zániku povolení.7) 

 
Článek 4 

Zrušovací ustanovení 
 
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/2017, o omezení provozování některých hazardních 
her, ze dne 14. 9. 2017 a č. 4/2016, o přechodné úpravě vzhledu některých provozoven,  
ze dne 8. 12. 2016. 
 

 

                                                                                                                                                         
hazardu nepřispívá; město chrání bezpečnost a životní pohodu občanů před zvýšeným provozem vozidel a 
pohybem osob (hráčů), jakož i dalšími důsledky plynoucími z kumulace hráčů nebo herních prostor v takovém 
chráněném území (např. narušení veřejného pořádku a narušení mravní výchovy dětí); hazard není tedy zcela 
vyloučen, ale je vykázán do okrajových částí města, kde bude mít menší dopad na touto vyhláškou chráněné 
hodnoty, a provozovatelé mají tudíž zachovány z tohoto pohledu rovné podmínky při vstupu na trh hazardních 
her; z regulace jsou zcela vyloučeny turnaje malého rozsahu, které město nepovažuje za hrozbu pro cíle 
uvedené v čl. 1 vyhlášky 

4) § 7 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů: „Druhy škol jsou mateřská škola, základní škola, střední škola 

(gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště), konzervatoř, vyšší odborná škola, základní 

umělecká škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky.“ 
5) § 7 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů: „Druhy školských zařízení jsou zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků, školská poradenská zařízení, školská zařízení pro zájmové vzdělávání, školská 

účelová zařízení, školská výchovná a ubytovací zařízení, zařízení školního stravování, školská zařízení pro 

výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školská zařízení pro preventivně výchovnou péči.“ 
6) kritériem pro stanovení rozsahu regulovaného území bylo: za platnosti obecného úvodu i závěru kritéria 

uvedeného v poznámce pod čarou č. 3 (tedy všeho s výjimkou konkrétních ustanovení k rozsahu území MPR) 
město na základě aktuálních požadavků občanů, zejména rodičů, požadujících bezhazardní prostředí  v okolí 
některých škol a školských zařízení s ohledem na děti a mládež koncentrující se a pohybující se v okolí 
takových škol a školských zařízení rozhodlo vybrat takové školy a školská zařízení, která se jeví z pohledu 
cílů uvedených v čl. 1 této vyhlášky jako nejohroženější (resp. kde regulace provozování hazardních her bude 
přiměřená sledovanému cíli a nezbytná k jeho zajištění) a stanovit území v jejich blízkosti, kde nebude možné 
provozovat vybrané hazardní hry; jako vzdálenost pro stanovení nejohroženějšího okolí byla zvolena vzdušná 
vzdálenost 100 metrů, což je vzdálenost, kterou i např. v minulosti platná právní úprava regulace provozování 
loterií a jiných podobných her považovala za „sousedství“; mateřské školy nebyly do území zařazeny 
z důvodů uvedených v poznámce pod čarou č. 1, město se domnívá, že provozování hazardních her v okolí 
mateřských škol nemá negativní dopad na takové děti 

7) ustanovení § 136 odst. 9 zákona o hazardních hrách („Povolení podle § 136 odstavců 1 až 8 zanikají nejpozději 
6 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“) 



Článek 5 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.......................................... .......................................... 

Mgr. Karel Krejza 
1. místostarosta 

Mgr. Ladislav Chlupáč 
starosta 

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



 
Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 3/2018, o omezení provozování některých 
hazardních her 
 
 



Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 3/2018, o omezení provozování některých 
hazardních her 
 
Grafické zobrazení území ve vzdálenosti 100 metrů od hlavních vchodů do vybraných škol 
a školských zařízení podle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky: 
 



Příloha č. 3 obecně závazné vyhlášky č. 3/2018, o omezení provozování některých 
hazardních her 
 
Seznam vybraných škol a školských zařízení podle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky (druh 
a název školy nebo školského zařízení, adresa, kde se nachází hlavní vstup do objektu školy 
nebo školského zařízení): 
 
 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 Na Valech 582/53 
Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 Masarykova 2218 
Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2 Boženy Němcové 873/2 
Masarykova základní škola Litoměřice, 
Svojsíkova 5 

Svojsíkova 1482/5 

Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4 U Stadionu 522/4 
Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Havlíčkova 1830/32 
Základní škola Litoměřice, Ladova 5 Ladova 413/5 
LINGUA UNIVERSAL soukromá základní 
škola a mateřská škola s.r.o. 

Sovova 480/2 

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

Šaldova 657/6 

Základní škola speciální, Základní škola 
praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 
6, příspěvková organizace 

Dalimilova 993/2 

 
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY 
Základní umělecká škola Litoměřice Masarykova 621/46 
Základní umělecká škola Litoměřice Masarykova 635/44 
Základní umělecká škola Litoměřice Masarykova 701/35 
 
STŘEDNÍ ŠKOLY 
Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, 
Svojsíkova 1, příspěvková organizace 

Svojsíkova 1015/1a 

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, 
Litoměřice, příspěvková organizace 

Komenského 754/3 

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, 
Litoměřice, příspěvková organizace 

Dlouhá 221 

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, 
Litoměřice, příspěvková organizace 

Dlouhá 222 

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, 
Střední odborná škola a Jazyková škola s 
právem státní jazykové zkoušky EKONOM, 
o.p.s., Litoměřice, Palackého 730/1 

Palackého 730/1 

Soukromá střední odborná škola (1. KŠPA), 
s.r.o. 

Máchovy schody 13/4 

Střední škola a Mateřská škola, o. p. s. Jarošova 494/23 
Soukromé střední odborné učiliště INDUSTRIA 
spol. s r.o. 

Dlouhá 205/20 

Střední škola Pohoda s.r.o. Na Vinici 2244 



Střední odborná škola technická a zahradnická, 
Lovosice, příspěvková organizace 

Brožíkova 2175/2 

 
 
DOMOVY MLÁDEŽE – INTERNÁTY 
Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, 
Litoměřice, příspěvková organizace 

Daliborova 52 

Střední škola a Mateřská škola, o. p. s. Žitenická 1365 
Střední škola Pohoda s.r.o. Žižkova 866 
 
CENTRÁLNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNA 
Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 
7 

Svojsíkova 2027/7 

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

Na Valech 582/53 

Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 
7 

Máchovy schody 13/4 

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

Čelakovského 1007/8a 

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

Plešivecká 1863/15 

 
 
 



Vybrané školy a školská zařízení v Litoměřicích
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Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

Zdravotní a sociální komise 

konané dne 04.04.2018 od 15:45 v zasedací místnosti (ČNIS) MěÚ Litoměřice 

 

Přítomen: 

• MUDr. Petr Kubec 

• Mgr. Milan Čigáš 

• Mgr. Ing. Jana Štefaniková 

• Bc. Roman Striženec 

• Mgr. Robert Krejčí 

• MUDr. Libor Pardubický 

• MUDr. Miroslav Jenček 

• Irena Opočenská  

• Vladimíra Stranková 
 
 

Omluven: 

• MUDr. Vladislav Procházka 

• Mgr. Marcela Štěrbová 

• Ing. Bc. Renáta Jurková 

• Jana Wünschová 
 
 

 Neomluven: 

• Mgr. Jan Marek 
 

 
 

 

Jednání řídil: MUDr. Petr Kubec 

Zapisovatel: Ivana Aksenowá, DiS. 

 

Program: 

1. Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování 
2. Příděl bytu v Domě s pečovatelskou službou v Litoměřicích 
3. Žádost o směnu bytu v rámci DPS 
4. Informace k problematice heren - vyjádření komise 
5. Různé 

 

Konec jednání: 16:50 hod. 

Zapsala: Ivana Aksenowá, DiS. 

 

 

 

 

 



K bodu 1 – Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování 
Žadatelé:  
N.M., r. 1933, bytem Litoměřice – již měla parkovací místo, končí jeho platnost (podání dne 12.1.2018). 
Projednáno v komisi 4.4.2018 se závěrem odložení na 6.6.2018 z důvodu získání více informací. 
MUDr. Kubec podal doplňující informace. Po diskuzi byl přijat závěr: 
Komise doporučuje prodloužit parkovací místo na další 3 roky.  
(pro: 8  zdržel se:1 proti:0) 
 
H.P., r. 1975, bytem Litoměřice -  nová žádost (podání dne 21.3.2018). Projednáno v komisi 4.4.2018 se 
závěrem odložení na 6.6.2018 z důvodu získání více informací MUDr. Kubec podal doplňující informace. Po 
diskuzi byl přijat závěr: 
Komise nedoporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa. 
(pro: 8  zdržel se:1 proti:0) 
 
K.K., r. 1937, bytem Litoměřice – nová žádost (podání dne 12.4.2018. Po diskuzi přijat závěr: 
Komise nedoporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa. Komise žádá odbor dopravy o zřízení 
všeobecného parkovacího místa pro handicapované v Tylově ulici, případně za rohem v Palackého ulici. 
(pro: 9  zdržel se:0 proti:0) 
 
P.I., r. 1958, bytem Litoměřice – nová žádost (podání dne 30.4.2018). Po diskuzi přijat závěr: 
Komise nedoporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa. Komise žádá odbor dopravy o zřízení 
všeobecného parkovacího místa v této lokalitě. 
(pro: 9  zdržel se:0 proti:0) 
 
B.G., r. 1939, bytem Litoměřice – již měla parkovací místo, končí jeho platnost (podání dne 25.5.2018). Po 
diskuzi přijat závěr: 
Komise doporučuje prodloužit parkovací místo na další 3 roky. 
(pro: 9  zdržel se:0 proti:0) 
 
K bodu 2 – Příděl bytu v Domě s pečovatelskou službou v Litoměřicích 
DPS Švermova 2099/16, byt č. 10 (1+1) – návrh na umístění pí M.M., r. 1952, bytem Litoměřice, 3. patro – 
bez výtahu. Žádost od 29.5.2017.  Bližší informace – viz příloha orig.zápisu. 
Komise doporučuje RM návrh na příděl bytu schválit. 
(pro: 9  zdržel se:0 proti:0) 
 
K bodu 3 – Žádost o směnu bytu v rámci DPS 
V.R., DPS Kosmonautů 14, byt č. 13 – ze zdravotních důvodů žádá směnit byt do DPS Švermova. Bližší 
informace – viz příloha orig. zápisu. Směna bude realizována až se naskytne vhodný byt. 
Komise doporučuje směnu bytu schválit. 
(pro: 9  zdržel se:0 proti:0) 
 
K bodu 4 – Informace k problematice heren- vyjádření komise 
Materiál obdrželi členové komise e-mailem. Jednalo se o materiál, který projednávalo ZM 26.4.2018 – 
schválení kritérií pro regulaci hazardních her na území města Litoměřice vč. příloh (seznam vybraných škol a 
školských zařízení, orientační mapa). Další doplňující informace sdělil Mgr.Čigáš. Po diskuzi k tomuto tématu 
komise přijala závěr:  
Komise souhlasí se zákazem provozování hazardu na území vymezeném plochou do vzdálenosti 100 metrů 
vzdušnou čarou od hlavního vstupu do vybraných škol a školských zařízení. 
(pro: 8  zdržel se:0 proti:1) 
 
K bodu 5 – Různé 

- Mgr. Čigáš připomněl členům komise, že i oni jsou vázáni mlčenlivostí (GDPR) 
- MUDr.Kubec – z minulé komise vzešel podnět o získání dalších informací ohledně výstavby haly na 

předměstí Lovosic v souvislosti s dopadem na zdravotní a soc.služby v Litoměřicích. Zjištěno, že 
dopad na Litoměřice bude nulový. 

- Příští komise bude 5.9.2018 (bude poslední v tomto volebním období) 



Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

Komise sportu 

konané dne 21. 5. 2018 od 15:30 v areálu Kalich areny Litoměřice 

 

Přítomni: 

• Mgr. Václav Červín 

• Ing. Pavel Grund 

• Mgr. Martin Hrdina 

• Ing. Jan Hrkal 

• Ing. Andrea Křížová 

• Jiří Skřivánek 

• Ondřej Strnad 

• Jaromír Tvrzník 
 

Omluveni:  

• Marek Kocánek 

• Ing. Taťána Nováková 
 

Nepřítomni: x 

 
Jednání řídil:  Mgr. Václav Červín 
 

Zapisovatel: Hana Pospíchalová 

 
Program: 
 

1. Návrh Koncepce rozvoje sportu v Litoměřicích pro období 2018-2023 
2. Souhlas s doplněním Obecně závazné vyhlášky č. 4/2017 
3. Žádost o poskytnutí dotace Slavoj Litoměřice, z.s. na MS v hokejbale v Rusku 
4. Žádost o poskytnutí dotace Slavoj Litoměřice, z.s. na MS v hokejbale na Slovensku 
5. Žádost o poskytnutí půjčky FK Litoměřicko, z.s. 
6. Usnesení komise sportu 
7. Různé 

 

Konec jednání: 17:05 hod. 

Termín příštího jednání komise bude včas upřesněn 

Zapsala: Hana Pospíchalová 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Návrh Koncepce rozvoje sportu v Litoměřicích pro období 2018-2023 
 
Členové komise diskutovali nad doplněným návrhem Koncepce rozvoje sportu v Litoměřicích pro období 
2018-2023.Průběžné připomínky byly do návrhu zapracovány. Na podnět členů komise budou ještě 
v některých bodech doplněny údaje o výdajích na sportovní infrastrukturu, která je vlastnictví Slavoj 
Litoměřice z.s., TJ Sokol Pokratice – Litoměřice z.s. a TJ Sokol Litoměřice. Poté bude předložena 
k projednání do RM (7. 6.2018) a následně do ZM (21.6.2018). 
 
 
 

2. Souhlas s doplněním Obecně závazné vyhlášky č. 4/2017 
 
Členové komise projednali předložený návrh nové OZV, která byla připravena dle kritérií pro regulaci 
hazardu, které schválilo ZM dne 26.4.2018 resp. zákaz provozování hazardu na území vymezeném plochou 
do vzdálenosti 100 metrů vzdušnou čarou od hlavního vstupu do vybraných škol a školských zařízení.  
Členové komise souhlasí s doplněním Obecně závazné vyhlášky č. 4/2017, o omezení provozování 
některých hazardních her. 
 
 

3. Žádost o poskytnutí dotace Slavoj Litoměřice, z.s. na MS v hokejbale v Rusku 
 
Sportovní spolek Slavoj Litoměřice, z.s., IČO: 148 66 170, Písečný ostrov 1928/1, 412 01 Litoměřice, žádá o 
poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč na podporu účasti litoměřických hráčů na MS v hokejbale, které se bude 
konat ve dnech 10. – 18. 6. 2018 ve městě Dmitrov v Rusku. Předpokládané výdaje činí 1.250.000 Kč.  
 
Komise sportu při RM žádost projednala a doporučuje RM schválit poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč 
z rozpočtu odboru ŠKSaPP. 
 
 
 

4. Žádost o poskytnutí dotace Slavoj Litoměřice, z.s. na MS v hokejbale na Slovensku 
 
Sportovní spolek Slavoj Litoměřice, z.s., IČO: 148 66 170, Písečný ostrov 1928/1, 412 01 Litoměřice, žádá o 
poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč na podporu účasti litoměřických hráčů na MS juniorů v hokejbale, které 
se bude konat ve dnech 25. 6. – 1. 7. 2018 ve slovenské Nitře. Předpokládané výdaje činí 194.000 Kč.   
 
Komise sportu při RM žádost projednala a doporučuje RM schválit poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč 
z rozpočtu odboru ŠKSaPP. 
 
 
 

5. Žádost o poskytnutí půjčky FK Litoměřicko, z.s. 
 
Sportovní spolek FK Litoměřicko, z.s., IČO: 467 71 361, U Stadionu 1980/2, 412 01 Litoměřice, žádá o 
poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 2 mil. Kč, se splatností 48 měsíců. 
 
Komise sportu při RM žádost projednala a doporučuje ZM schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci ve 
výši 2 mil. Kč, se splatností 48 měsíců. 
 
 
 

6. Usnesení komise sportu  
 
Členové komise sportu při RM se usnesli, že sportoviště podporovaná městem nebudou nést politické 
reklamy. 
 
 
 

7. Různé 
  
Ing. J. Hrkal -  v rámci moveweeku bude v prostorách TJ Sokol Pokratice – Litoměřice z.s. v termínu od 
28. 5. do 3. 6. 2018 probíhat týden pohybu 
 



J. Skřivánek – je potřeba řešit parkování velkých vozidel (autobusy, kamiony) u hokejbalového hřiště  
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Komise projektu Zdravé město a místní Agenda 21 

Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

 

konané dne 15. 5. 2018 od 13:30 hod. v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2 

Přítomni: 
Brožová Lenka 

Čelko Robert 

Čermáková Lenka 

Douša Josef 

Hermann Petr 

Kofrová Pavla 

Krňáková Kateřina 

Najmanová Miroslava 

Pavlasová Jana 

Poláčková Ivana 

Simerská Lenka 

Smetanová Petra 

Šabatová Magdaléna 

Vedejová Veronika 

Vodičková Irena 

 

Hosté:  Zalabáková Iveta 

 

Jednání řídil P. Hermann, zapisovala I. Vodičková (IV). 

Program: 

1. Informace o dalším postupu k OZV k hazardu 
2. Závěry ověřovací ankety a sociologického průzkumu výstupů z veřejného fóra „Desatero 

problémů“ 
3. Informace k plánovaným podzimním kampaním 
4. Různé 
5. Závěr 

 

 

1 Informace k problematice heren – výstup z jednání Zastupitelstva města, vyjádření komise k 
problematice 

Jednání komise se zúčastnila Ing. Iveta Zalabáková, vedoucí ekonomického odboru MěÚ, která 
podrobně popsala aktuální situaci při přípravě obecně závazné vyhlášky města. Konečná podoba 
vyhlášky bude předložena na jednání ZM 21.6. Zastupitelstvo města na svém jednání 26.4. schválilo 
kritéria pro regulaci – tj. zákaz provozování hazardu na území vymezeném plochou do vzdálenosti 
100 metrů vzdušnou čarou od hlavního vstupu do vybraných škol a školských zařízení. Tento návrh již 
byl odsouhlasen s Ministerstvem vnitra – nyní se řeší grafická podoba příloh. Poté proběhla bohatá 
diskuze. 
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2 Závěry sociologického průzkumu výstupů z veřejného fóra „Desatero problémů“  

Byla podána informace o výsledcích veřejného fóra „Desatero problémů“ a navazujícího 
sociologického průzkumu (viz prezentace) z pohledu celkových výsledků i hodnocení z pohledu 
jednotlivých kategorií respondentů – podle věku a vzdělání. 

3 Informace k plánovaným podzimním kampaním 

Byla podána informace k plánovaným podzimním kampaním  

Evropský týden mobility 

16. 9. - O dopravě hravě zdravě a cyklopeloton do Bad Schandau 
17. 9. - Cyklopeloton pro školy – soutěž v cyklodovednostech 
a další pravidelné akce 

Měsíc zdraví 

kromě pravidelných akcí: 

• nabídka společnosti Onkomaják – komise byla informována o možnosti preventivní akce 
Zdravé plíce (nafukovací plíce mají rozměry 4,5 x 3 m) pro žáky litoměřických škol, cena vč. 
DPH 42 350 Kč – realizace závisí na možnosti získat finance – potřeba nalézt vhodné 
partnerství 

• nabídka neziskové organizace Rozkoš bez rizika (testování viru HIV) – umístění sanitky při 
některé z akcí města, komisí ZM a MA 21 byla navrženo nabídnout tuto doprovodnou 
preventivní aktivitu při Pivních slavnostech 11. 8. 2018. 

4 Různé 

4.1 Audity 

IV informovala přítomné o dalším průběhu kontrol na místě v rámci auditu UR – do konce května 
proběhnou kontroly všech oblastí UR. 

4.2 Plánované akce 

Dále IV informovala o probíhajících akcích a akcích naplánovaných do konce června (viz prezentace). 
Členové komise i veřejnost jsou na všechny akce srdečně zváni. 

4.3 Odměny pro letní preventivní akci „Bez přilby už nevyjdu“ 

Byl diskutován výběr reflexních prvků jako odměn pro letní preventivní akci „Bez přilby už nevyjdu“, 
která bude opět probíhat především na cyklostezce a v okolí. Odměny byly navrženy ZML po dohodě 
s MěP, jedná se o přilby, reflexní vestičky, blikačky, zvonky a další. 

4.4 Nedostatek laviček ve městě – podnět pro revitalizaci  

Členy komise bylo připomínkováno malé množství laviček po městě – např. kolem Lidlu, v Plešivecké a 
Škroupově ulici. Jedná se o místa, kde si buď potřebují odpočinout především starší občané při cestě 
od autobusu na nákup a zpět, nebo o místa u dětských hřišť. Členové komise si uvědomují, že zájmy 
jdou často proti sobě – prostor pro setkávání matek a dětí a zároveň příležitost pro nepřizpůsobivé 
občany k rušení běžného chodu (bezdomovci, mladiství, …).  
Úkol: IV předá podnět k řešení příslušným odborům (OÚR). 
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Příští jednání komise se bude konat 12. června 2018 od 13:30 v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, 
Pekařská 2. 

 

 

Zapsala: Irena Vodičková, 25. 5. 2018 



 Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

Komise výchovy a vzdělání 

konané dne 4. 6. 2018 od 16.00 hod. na dětském dopravním hřišti v Jiráskových sadech v Litoměřicích 

 

 Přítomni: 

• Mgr. Martin Hrdina 

• Ing. Lukáš Znojemský 

• Mgr. Monika Mejtová 

• Mgr. Petr Hošek 

• Mgr. Blanka Ježková 

• Mgr. Václav Dycka 
 

Omluveni: 

• Ing. Andrea Křížová 

• Bc. Jiří Rudolf 
 
Neomluveni: 
 

• Mgr. Marta Černá 
 

 
 

Jednání řídil: Mgr. Martin Hrdina 

Zapisovatel: Dagmar Zelená 

 

 

Body programu: 
 
1. Projednání bodu do ZM 21. 6. 2018 – vyjádření komise k regulaci hazardu 
 
2. Žádost Mgr. Petra Panaše o informace dle zákona o obcích – stanovisko ke vzniku soukromé školy 
Svobodná základní škola o.p.s. 
 
3. Informace o zápisech do MŠ a ZŠ 
 
4. Diskuze 
 
 
 

Konec jednání: 17:30 hodin 

Termín příštího jednání: 4. 10. 2018 od v 15.00 hod. na výstavišti Zahrady Čech - TECHDAYS 

Zapsala: Dagmar Zelená 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Projednání bodu do ZM 21. 6. 2018 – vyjádření komise k regulaci hazardu 
 
 
Členové komise opět diskutovali nad mapou, na které jsou vyznačeny aktuálně provozované herny a jejich 
vzdálenost od škol a školských zařízení. Souhlasí se zákazem provozování hazardu na území vymezeném 
plochou do vzdálenosti 100 metrů vzdušnou čarou od hlavního vstupu do vybraných škol a školských 
zařízení. 
 
Mgr. Hošek a Ing. Znojemský – jak již bylo řečeno na jednání komise výchovy a vzdělávání dne 19. 2. 
2018, nový loterijní zákon je pro provozovatele opravdu přísný a provozovatelé musí splnit mnoho omezení, 
která samozřejmě hlídají i vstup hráčů mladších 18 let. Rovněž bylo odsouhlaseno omezení vzniku heren 
v blízkosti škol a školských zařízení.  
Většina členů komise souhlasila a stále souhlasí s tím, že hazard je špatný, ale plošným zákazem se 
problém neřeší. Většinu rizik by však měl eliminovat nový herní zákon, který je opravdu přísný. 
 
Členové komise výchovy a vzdělávání souhlasí s kritérii pro přijetí regulace hazardních her na území 
města Litoměřice v souvislosti s přípravou nové vyhlášky města o regulaci provozování hazardních 
her a to tak, jak bylo schváleno v usnesení na jednání Zastupitelstva města Litoměřice dne 26. 4. 
2018.  
 
 
 
2. Žádost Mgr. Patra Panaše o informace dle zákona o obcích – stanovisko ke vzniku soukromé školy 
Svobodná základní škola o.p.s. 
 
Žádost o informaci se týká vydání stanovisek města Litoměřice k zapsání subjektů do Rejstříku škol a 
školských zařízení, a sice Svobodné základní školy, o.p.s. v roce 2014, Klubíčko - křesťanská mateřská 
škola v roce 2015 a v roce 2016 Klubíčko - křesťanská mateřská škola a Základní škola a mateřská škola 
Šikulky, s.r.o. . 
 
Dle §147 odst.1 bod p) zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon je povinnou přílohou žádosti o zápis školy 
nebo školského zařízení do rejstříku škol rovněž i stanovisko obce, na jejímž území bude základní škola 
nebo základní umělecká škola působit, pokud není jejich zřizovatelem.  
O zapsání do rejstříku škol rozhoduje ve své pravomoci příslušný Krajský úřad resp. Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR u církevních škol. V roce 2014 a 2015 bylo ve stanovisku obce oběma subjektům 
tj. jak Svobodné základní škole, o.p.s., tak i Klubíčku - křesťanské mateřské škole konstatování, že 
s přihlédnutím k demografickému vývoji disponuje město dostatečnou kapacitou základních škol. 
Následující rok tj. ve 2016 bylo ve stanovisku obce uvedeno, že vzhledem k vlastnímu zázemí těchto 
subjektů (tedy Klubíčko - křesťanská mateřská škola a Základní škola a mateřská škola Šikulky, s.r.o.) a 
třídami s menším počtem žáků představují vhodnou alternativu městem zřízených základních škol i pro 
výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Návrh komise výchovy a vzdělání na odpověď k žádosti o informaci - všechna vydaná stanoviska ke zřízení 
výše uvedených škol vzešla z odborného názoru komise výchovy a vzdělávání jako poradního orgánu Rady 
města a vycházela z daných podmínek vzdělávání na území města v příslušném časovém okamžiku. 
  
Pro dokreslení situace je nutné uvést, že ani Klubíčko - křesťanská mateřská škola, ani Základní škola a 
mateřská škola Šikulky, s.r.o. nebyla pro činnost základní školy do Rejstříku škol MŠMT resp. KÚ ÚK 
zapsána. 

 
3. Informace o zápisech do MŠ a ZŠ 
 
Mgr. Mejtová – zápis do MŠ proběhl ve dnech 2. – 3. 5. 2018. K zápisu přišlo celkem 268 dětí a 227 dětí se 
přijímá. 84 dětí bylo mladších 3 let. Některé žádosti byly nakonec z důvodů nízkého věku dětí zákonnými 
zástupci staženy. 
 
 
Zelená D. – zápisy do ZŠ se konaly ve dnech 24. a 25. dubna 2018. Na šest základních škol zřizovaných 
městem Litoměřice a na jednu soukromou základní školu dorazilo k zápisu celkem 388 dětí. Otevřít by se 
mělo 14 prvních tříd a nastoupit by mělo celkem 328 dětí. Rozdíl 60 jsou děti s odklady. Na ZŠ Litoměřice 
Havlíčkova 32 se otevře přípravná třída. V případě, že bude dostatečný počet dětí i na ZŠ Litoměřice, Na 
Valech 53, otevře se přípravná třída i tam. 
 
 



  
4. Diskuze  
 
Předseda komise Mgr. Martin Hrdina se dotazoval ředitelky Mateřské školy Mgr. Moniky Mejtové na stav 
zahrad a hřišť mateřských škol. 
Nejnovější naposledy dostavěná hřiště jsou MŠ Plešivecká, Eliášova a Mládežnická, a to v roce 2008, takže 
stav většiny zahrad a hřišť v mateřských školách je nedostačující. Žádosti o dotace na jejich opravy u 
Nadace Proměny neprošly, a ještě se čeká na vyjádření SFŽP, kde je také podána žádost.  
 
Členové komise výchovy a vzdělávání upozornili na zhoršující se stav školních sportovišť a zahrad, 
např. většina hřišť v mateřských školách, ovál u ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32 aj   
 
Mgr. Mejtová – od 1. září 2018 se bude v mateřských školách zvedat školné a to na 590 Kč.  
29. 5. 2018 proběhl turnaj MŠ, kdy 1. místo vyhrála 6.MŠ Baarova 2 DELFÍNEK. 
 
Ing. Znojemský a Mgr. Hošek – Masarykova ZŠ a spolek Easy English pořádají na zahradě školy 21. 6. 
2018 od 15. 00 hodin OVOCNOU ZAHRADNÍ SLAVNOST (prodejní výstava žákovských výrobků, živá 
kapela, školní sbor Bobulky, vystoupení žáků s angl. pásmem, ochutnávka ovocných nápojů, ochutnávka a 
prodej fairtradových výrobků a afrického ovoce …) 
Vyvrcholením akce bude žákovská aukce výtvarných děl rodičů a učitelů, kdy výtěžek bude věnován ve 
prospěch keňské školy v Ndere a Hospice sv. Štěpána.  
 
Zelená D. – 12. 6. 2018 proběhne v sále Hradu Litoměřice „Ocenění žáků litoměřických základních škol a 
školských zařízení“, kterého se zúčastní ocenění žáci s jejich rodinnými příslušníky a pedagogy.  
Ve dnech 3. – 5. 10. 2018 se bude konat na výstavišti Zahrady Čech již 3. roč. TECHDAYS LITOMĚŘICE 
2018, na který je zvána i veřejnost.  
 
Členové komise se společně dohodli, že další jednání by se konalo až po prázdninách a pokud nebude nic 
důležitého k projednání, tak až ve čtvrtek 4. 10. 2018, kdy by rádi navštívili akci Techdays na výstavišti 
Zahrady Čech v Litoměřicích. Po prohlídce Techdays by proběhlo jednání komise, a to v případě, že se 
podaří zajistit vhodný menší prostor k sezení.  



Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

Kulturní komise 

konané dne 13.6. 2018 od 15,30h v zasedací místnosti Domu kultury v Litoměřicích 

 

Přítomni: 

• Ing. Andrea Křížová 

• Ing. Věra Kmoníčková 

• Miroslava Dolejší 

• Mgr. Renata Vášová 

• Mgr. Jiří Adámek 

• Roman Munčinský 

• Mgr. Ondřej Marek 
 
 

Omluveni: 
 

• PhDr. Olga Kubelková 

• Mgr. Karel Krejza 

• MgA. Aleš Pařízek, DiS 

• Markéta Bauerová 
 
 

 
 

Jednání řídila: Ing. Andrea Křížová 

Zapisovatel: Ing. Andrea Křížová 

 

Program: 

1. Projednání podnětů k organizaci oslav 800.výročí založení města Litoměřice s aktéry v oblasti 
kultury a cestovního ruchu  

2. Vyjádření komise k regulaci hazardu – podklad pro návrh OZV města o omezení provozování 
některých hazardních her 

3. Individuální žádost o dotaci – In Garden 

 

 

Konec jednání: 18,30 hodin 

Termín příštího jednání: bude stanoven operativně 

Zapsala: Ing. Andrea Křížová 

 

 
 
 

 
 
 
 



1. Projednání podnětů k organizaci oslav 800.výročí založení města Litoměřice s aktéry v oblasti 
kultury a cestovního ruchu 

 
Ing. Křížovou a Ing. Břeňovou byl představen hrubý koncept oslav 800. výročí založení města Litoměřice 
v roce 2019, jak vznikl v rámci interní pracovní skupiny. Všichni aktéři během dvouhodinového jednání 
přednesli komentáře k návrhu, vlastní podněty a nápady na organizaci této významné události. Vše bylo 
zaznamenáno, v závěru proběhlo hodnocení priorit v rámci přednesených návrhů, kdy každý z účastníků měl 
k dispozici pro hlasování 6 bodů. Podrobný zápis bude distribuován všem účastníkům během příštího týdne. 
 

2. Vyjádření komise k regulaci hazardu – podklad pro návrh OZV města o omezení provozování 
některých hazardních her 

 
Členům komise byl představen návrh vypracovaný právním oddělením MěÚ Litoměřice, konzultovaný s MV 
resp.jeho územním pracovištěm v Ústí nad Labem. Členové souhlasí s návrhem zákazu provozování 
hazardu na území vymezeném plochou do vzdálenosti 100 metrů vzdušnou čarou od hlavního vstupu do 
vybraných škol a školských zařízení resp. s kritérii pro přijetí regulace hazardních her na území města 
Litoměřice her a to tak, jak bylo schváleno v usnesení na jednání Zastupitelstva města Litoměřice dne 26. 4. 
2018.  
 

3. Individuální žádost o dotaci – In Garden 
 
Individuální žádost spolku InGarden o příspěvek na  realizaci „Navazující výstavy humoristy Pavla Kantorka 
v rámci areálu letního koupaliště v Litoměřicích v roce 2018“.  
Spolek tuto žádost podal již v rámci Dotačního programu města Litoměřice na podporu v oblasti KULTURY v 
Litoměřicích a kulturního projektu „Litoměřické kulturní léto“ na rok 2018, kde na základě kriteriálního 
hodnocení členů komise kultury nezískal dostatečný počet bodů pro poskytnutí dotace, a proto mu nebyla 
dotace poskytnuta.  
Vzhledem k tomu, že finanční prostředky dotačního programu pro rok 2018 jsou zcela vyčerpány a členové 
komise trvají na svém původním ohodnocení (bodování) tohoto projektu nedoporučuje komise kultury 
poskytnutí individuální dotace na tento projekt. 
 

 



 
 

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: 21. 6. 2018 
předkládá: Mgr. Milan Čigáš, tajemník  
vypracoval: Odbor ekonomický – Monika Pavučková 
                   odbor KSaT – Bc. Martina Skoková  
  
 
 
Návrh:  Schválení nového znění Statutu sociálního fondu č. 1/2018 
 
 
 
 
Odůvodnění:   
Stávající statut sociálního fondu stanovuje, že zaměstnanci mohou čerpat prostředky z fondu 
a benefity až po odpracování 12 měsíců, toto ustanovení se navrhuje zrušit a omezit jej 
pouze na zkušební dobu.  
Dále se upřesňuje, že pro výpočet výše darů a odměn při životních a pracovních jubilejních 
se počítá doba souvisle odpracovaná u města Litoměřice.  
U tzv. Unišeku se upřesňuje jeho označení (systém Gallery Beta) a doplňuje schválení 
v rozpočtu města na daný kalendářní rok. Obdobně je tomu u příspěvku na penzijní 
připojištění.  
Dále se mění Příloha č. 2 - jmenování nového člena SRSF za zemřelého Bc. Dušana 
Boučka se navrhuje PhDr. Pavel Kolařík.     
 
Nové znění Statutu sociálního fondu č. 1/2018 tvoří přílohu tohoto návrhu. 
 
 
Návrh na usnesení:    
ZM schvaluje Statut sociálního fondu č. 1/2018 (viz příloha orig. zápisu).  
 
 
       
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E 
 

Statut sociálního fondu 

č. 1/2018 

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 21. června 2018 rozhodlo vydat 

na základě § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tento statut sociálního fondu 

(dále jen „statut SF“): 

  čl. I 
Preambule 

Sociální fond je zřízen jako účelový a trvalý fond města Litoměřice.  

 
čl. II 

Účel fondu 

Sociální fond je hlavním zdrojem financování aktivit v oblasti péče o zaměstnance  
města Litoměřice a dlouhodobě uvolněné členy zastupitelstva města a je určen především  
k regeneraci pracovních sil, ke zlepšení pracovních podmínek, k překlenutí tíživé sociální 
situace dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města Litoměřice a zaměstnanců města 
Litoměřice, kteří jsou v pracovním poměru k městu Litoměřice.  

 
čl. III 

Tvorba fondu 
1/   Zdroje fondu tvoří:  
          a/ zůstatek na účtu sociálního fondu z předchozího roku;  
          b/ příděl z rozpočtu města schválený zastupitelstvem města (ZM) ve výši 2 % z objemu 
              ročních hrubých mezd; dále je tvořen z náhrad v době nemoci zaměstnanců, kteří 
              jsou k městu Litoměřice v pracovněprávním vztahu a z odměn dlouhodobě  
              uvolněných členů ZM;  
          c/ dary;  
          d/ příděl z rozpočtu města na penzijní připojištění ve výši, kterou schválí ZM  
          v rozpočtu pro daný rok (zaměstnanec/měsíc); 
          e/ úroky na bankovním účtu. 
  
2/    Příslušné podíly ze schváleného rozpočtu se převádějí do fondu čtvrtletně. 
  



čl. IV 
Použití prostředků fondu 

  
  Prostředky budou použity k financování těchto výdajů:  

          1/ příspěvek na stravování (dle platného příkazu starosty a tajemníka MěÚ) 
          2/ dary a odměny při životních a pracovních jubileích  
          3/ dary a odměny při prvním odchodu do starobního nebo invalidního důchodu  
          4/ benefitní e-poukázka    
          5/ půjčky na zařízení, modernizaci, event. koupi bytu  
          6/ jednorázová sociální výpomoc (návratná i nenávratná)  
          7/ příspěvek na penzijní připojištění  
          8/ bankovní poplatky 
          9/ příspěvek na kulturní a tělovýchovné akce (např. setkání zaměstnanců za účelem  
              zhodnocení daného roku, sportovní turnaj ve volejbalu apod.) 
         

  
       Jednotlivé příspěvky, dary, odměny a půjčky a jejich výše jsou uvedeny v příloze č. 1  
       ke statutu SF. 
 

čl. V 
Správní rada fondu 

  
1/    Správní rada fondu je složena ze starosty, tajemníka, hospodářky a šesti zástupců 

zaměstnanců města. 
 
2/    Členy správní rady fondu jmenuje a odvolává starosta (viz příloha č. 2 ke statutu SF). 
  
3/    Předsedou správní rady fondu je tajemník MěÚ. 
  
4/    Správní rada fondu připravuje a schvaluje použití rozpočtu fondu na jednotlivé účely. 
  
5/    Správní rada fondu předkládá přehled o hospodaření a plnění rozpočtu fondu  

v závěrečném účtu města. 
  
6/    Oprávnění k podpisu a výplatě z fondu má jmenovaná správní rada fondu zastoupená 

starostou města, tajemníkem MěÚ a jedním z dalších členů správní rady fondu. 
 
7/   Správní rada fondu se schází nejméně 2x do roka nebo dle potřeby. 
 
  

čl. VI 
Prostředky fondu 

  
1/   Prostředky fondu jsou používány v rámci schváleného rozpočtu na příslušný rok. 
      Rozpočet zpracovává správní rada fondu dle návrhu členů. Nevyčerpané prostředky fondu 
      koncem roku nepropadají a převádějí se do dalšího roku v rámci schvalování závěrečného 
      účtu města Litoměřice. Převody prostředků fondu do jiných fondů města nejsou přípustné. 
      Nelze použít prostředky fondu na realizaci rozpočtových výdajů města. 
  
2/   Pro posouzení a použití prostředků fondu je ustanovena správní rada fondu, odpovídající 
      za hospodaření s finančními prostředky fondu.  
  
3/   Správní rada fondu rozhoduje o poskytování odměn a darů k životním výročím a jubileím 
      na základě údajů personálního oddělení. Rozhoduje rovněž o poskytování ostatních darů, 
      odměn, půjček a výpomocí z fondu.   



  
4/   Odměny se poskytují v tom roce, ve kterém příslušné výročí nastalo. Dary-odměny 

mohou být peněžité a nepeněžité. O výši odměny rozhoduje správní rada fondu a při 
plnění peněžitých nebo nepeněžitých darů-odměn se vždy přihlíží k plnění úkolů 
zaměstnance pro město Litoměřice.  

  
 

čl. VII 
Závěrečná ustanovení 

  
Tento statut SF schválený Zastupitelstvem města Litoměřice dne 21.06.2018 nabývá účinnosti 
dne 21.06.2018 a nahrazuje statut sociálního fondu č. 1/2017 včetně příloh.  
 
  
  
  
V Litoměřicích dne 21.06.2018 

             

  

        -------------------------------                                                 ------------------------------ 

            Mgr. Milan Čigáš                                                           Mgr. Ladislav Chlupáč 

       tajemník MěÚ Litoměřice                                                            starosta města 

  

  
  
  
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Příloha č. 1 k Statutu sociálního fondu č. 1/2018 
 
Výše příspěvků, darů, odměn, atd. dle čl. IV odst. 2., 3., 4., 5., 6. a 7. statutu SF č. 1/2018 
 
1) odst. 2. - dary a odměny při životních a pracovních jubileích 

Nárok na odměnu mají zaměstnanci dle celkově odpracované doby a dále dle doby souvisle 
odpracované u města Litoměřice (u zaměstnanců, kteří přecházeli do pracovního poměru  
na základě delimitačního protokolu z OkÚ Litoměřice se započítává i doba odpracovaná  
na OkÚ). 

Odpracovaná doba je rozdělena do 3 pásem: 

 I. pásmo           1 - 3 roky (u města Litoměřice) 

II. pásmo          3 - 10 roků (u města Litoměřice) 

                                              III. pásmo         nad 10 roků (u města Litoměřice) 

 a) v případě životního jubilea 50 let věku                                                      max. 10 000,- Kč 

v pásmech: (3 000,- Kč / 7 000,- Kč / 10 000,- Kč) 

  b) v případě životního jubilea 55 let věku                                                     max.   6 000,- Kč 

v pásmech: (2 000,- Kč / 4 000,- Kč / 6 000,- Kč) 

  c) v případě životního jubilea 60 let věku                                                     max.   6 000,- Kč 

v pásmech: (2 000,- Kč / 4 000,- Kč / 6 000,- Kč) 

  d) v případě životního jubilea 65 let věku                                                     max.   6 000,- Kč 

v pásmech: (2 000,- Kč / 4 000,- Kč / 6 000,- Kč) 

  e) při dovršení 20 let výkonu práce                                                                max.  2 000,- Kč 

v pásmech: (1 000,- Kč / 1 500,- Kč / 2 000,- Kč) 

   f) při dovršení 25 let výkonu práce                                                                 max.  2 500,- Kč 

v pásmech: (1 500,- Kč / 2 000,- Kč / 2 500,- Kč) 

  g) při dovršení 30 let výkonu práce                                                                 max.  3 000,- Kč 

v pásmech: (2 000,- Kč / 2 500,- Kč / 3 000,- Kč) 

 h) při dovršení 35 let výkonu práce                                                                   max.  4 000,- Kč 

v pásmech: (3 000,- Kč / 3 500,- Kč / 4 000,- Kč) 



  ch) při dovršení 40 let výkonu práce                                                                max.  4 500,- Kč 

v pásmech: (3 500,- Kč / 4 000,- Kč / 4 500,- Kč) 

  i) při dovršení 45 let výkonu práce                                                                  max.  4 500,- Kč 

v pásmech: (3 500,- Kč / 4 000,- Kč / 4 500,- Kč) 

2) odst. 3. - dary a odměny při prvním odchodu do starobního nebo invalidního důchodu 
 
          a) Odměna v maximální výši 10 000,- Kč při příležitosti prvního skončení pracovního 
poměru po nabytí nároku na starobní důchod nebo po přiznání plného invalidního důchodu. 
Odměna nenáleží v případech, kdy je zaměstnanci vypláceno odstupné podle zákoníku práce 
při skončení pracovního poměru. 

            v pásmech: (5 000,- Kč / 7 500,- Kč / 10 000,- Kč) 

Nárok na odměnu mají zaměstnanci dle odpracované doby u města Litoměřice  
(u zaměstnanců, kteří přecházeli do pracovního poměru na základě delimitačního protokolu  
z OkÚ Litoměřice se započítává i doba odpracovaná na OkÚ). Odpracována doba je 
rozdělena do 3 pásem (viz.bod 2). 

V případě plného invalidního důchodu se odměna týká zaměstnanců, kteří odpracovali 
minimálně 10 let u města Litoměřice. 

3) odst. 4. - benefitní e-poukázka  

Benefitní e-poukázka je poskytována zaměstnanci města Litoměřice ve výši schválené správní 
radou fondu a zároveň schválené ZM v rozpočtu pro daný kalendářní rok. E-poukázku lze 
použít na úhradu výdajů na kulturu, sport, dovolenou, zdraví a vzdělání, atd. dle 
individuálních preferencí zaměstnance. 

4) odst. 5. - půjčky na zařízení, modernizaci event. koupi bytu 
  
           a) půjčky na zařízení, modernizaci event. koupi bytu                            max. 10 000,- Kč 
     
Půjčka je splatná do 1 roku. Schválenou půjčku musí zaměstnanec vyčerpat, včetně 
předložení daňových dokladů do 30 dnů po jejím schválení. Daňové doklady musí být s datem 
starším po podpisu smlouvy. V opačném případě se půjčka neposkytne a umožní se čerpání 
dalšímu zájemci. O další poskytnutí půjčky lze žádat až nejdříve po uplynutí jednoho roku po 
zaplacení poslední splátky dřívější půjčky.  
 
5) odst. 6. – jednorázová sociální výpomoc (návratná i nenávratná) 
 
Zaměstnavatel může poskytnout zaměstnanci jednorázovou finanční výpomoc (návratnou  
i nenávratnou) v souvislosti s tíživou situací zaměstnance, např. povodně, požár, havárie apod.  
 
Zaměstnavatel může poskytnout jednorázovou nenávratnou sociální výpomoc v případě úmrtí 
zaměstnance na žádost jeho manželce/manželovi, popřípadě partnerce/partnerovi a každému 
nezaopatřenému dítěti zaměstnance. 
 
 



6) odst. 7. - příspěvek na penzijní připojištění 
 
a)  Zaměstnavatel poskytne měsíční příspěvek zaměstnanci ve výši schválené správní radou 
fondu a zároveň schválené ZM v rozpočtu pro daný kalendářní rok (tento příspěvek se netýká 
zaměstnanců na mateřské a rodičovské dovolené). 
 
7) Závěrečné ustanovení 
 
Finanční nároky dle bodů 1), 3), 4), 5) a 6) nebudou přiznány zaměstnanci, který je  
ve výpovědní lhůtě z důvodu výpovědi dané v souladu s ust. § 50 odst. 3 a § 52 písm. f), g)  
a h) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, nebo se kterým je uzavřena dohoda o ukončení 
pracovního poměru dle § 49 ZP (nevztahuje se na výpověď nebo dohodu v souvislosti  
s odchodem do starobního nebo plně invalidního důchodu). 
Finanční nároky dle bodů 1), 3), 4), 5) a 6) budou přiznány zaměstnanci po odpracování  
zkušební doby u města Litoměřice.  

Schváleno Zastupitelstvem města Litoměřice na zasedání dne 21.06.2018.     

V Litoměřicích dne 21.06.2018 

 

-------------------------------                                                         ------------------------------ 

      Mgr. Milan Čigáš                                                                Mgr. Ladislav Chlupáč 

tajemník MěÚ Litoměřice                                                                 starosta města 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Příloha č. 2 ke Statutu sociálního fondu č. 1/2018 

 

Jmenování členů Správní rady fondu: 

 

na základě Statutu sociálního fondu č. 1/2018 jmenuji tyto členy správní rady fondu:  

 

předseda:              Mgr. Milan Čigáš, tajemník MěÚ 
 
  
členové:                Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta města 
                              
   
                              Monika Pavučková, hospodářka fondu 
  
 
                              PhDr. Pavel Kolařík 
 
 
                              Mgr. Václav Härting, zástupce zaměstnanců 
  
 
                              Ing. Lenka Kuchařová, zástupce zaměstnanců 
  
 
                              Dušan Hrubiško, zástupce zaměstnanců 
  
 
                              Bc. Martina Skoková, zástupce zaměstnanců 
 
 
                              Jana Kühnová, zástupce zaměstnanců 
 

 

 

V Litoměřicích dne 21.6.2018                                                      --------------------------- 

                                                                                                         Mgr. Ladislav Chlupáč 

                                                                                                                 starosta města 



M ě s t o   L i t o m ě ř i c e 
 

 

N Á V R H   D O   ZM 
 

 

pro jednání ZM, dne: 21.06.2018 
předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta 
připravil: Bc. Martina Skoková, vedoucí odboru KSaT  
  
Návrh: Volba soudních přísedících Okresního soudu v Litoměřicích 
 
Odůvodnění:      
Třem soudním přísedícím zvoleným Zastupitelstvem města Litoměřice končí funkční období 
v červenci 2018. Okresní soud v Litoměřicích potřebuje soudní přísedící i pro další období (4 
roky) a navrhované osoby projevily zájem ve funkci pokračovat.  
Dále se přihlásila jedna nová zájemkyně o tuto funkci, Ing. M.O., která splňuje podmínky pro 
výkon funkce soudní přísedící.   
V souladu s § 60 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přísedící navrhuje a volí 
zastupitelstvo obce v obvodu příslušného okresního soudu z řad občanů ČR, kteří jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu v obvodu zastupitelstva obce nebo zde pracují. Přísedícím 
může být občan, který je způsobilý k právním úkonům, bezúhonný (nebyl pravomocně 
odsouzen za trestný čin) a dosáhl věku 30 let. Občané narození před r. 1971 doloží, že pro 
období od 25. 2. 1948 do 17. 11. 1989 splňují podmínky dle zákona č. 451/1991 Sb., kterým 
se stanoví některé další předpoklady pro výkon funkcí ve státních orgánech.  
Splnění podmínek doložili navrhovaní občané aktuálním výpisem z rejstříku trestů. Čestné 
prohlášení a lustrační osvědčení není vzhledem k jejich věku třeba (s výjimkou p. L., která jej 
předložila). Dále bylo prověřeno, že tito občané nebyli řešeni pro přestupky proti 
občanskému soužití ani majetku v působnosti MěÚ Litoměřice. K navrhovaným osobám se 
kladně vyjádřil předseda okresního soudu.  
 
Dopad do rozpočtu města: 
c)   nemá dopad do rozpočtu města. 
 
Návrh na usnesení:  
ZM navrhuje za přísedící Okresního soudu v Litoměřicích a do této funkce volí na dobu  
4 let: 
- Mgr. S.V., nar. XXXXX, bytem XXXXX, Litoměřice,  
- D.M., nar. XXXXX, bytem XXXXX, Litoměřice,  
- Ing. J.L., nar. XXXXX, bytem XXXXX, Litoměřice, 
- Ing. M.O., nar. XXXXX, bytem XXXXX, Litoměřice  
(podklady viz příloha orig. zápisu). 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        
 

 

 
 
 
 
 



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

 
 

N  Á  V  R  H     D  O     Z  M 
 
 
pro jednání ZM dne: 21.6.2018 
předkládá: místostarosta Ing. Pavel Grund 
 

 
 
Návrh: Žádost o poskytnutí finančních prostředků Hospici sv. Štěpána, z.s.  
 
Odůvodnění:  
 
Hospic sv. Štěpána požádal o poskytnutí finanční prostředků. Poskytnuté finanční prostředky ve výši 
200 000 Kč budou použity na dofinancování mezd pracovníků v sociálních službách a sociálních 
pracovníků, kteří se podílejí na péči v Hospici sv. Štěpána v kalendářním roce 2018. 
Město Litoměřice poskytne finanční prostředky Hospici sv. Štěpána na základě přijaté žádosti o 
poskytnutí individuální dotace. 
Vzor smlouvy je přílohou tohoto návrhu, smlouva byla konzultována s Kanceláří starosty a tajemníka. 
 
Dopad do rozpočtu města: 

 
Rozpočet na tuto podporu je 200 000 Kč. Tato částka bude vyplacena ze schváleného rozpočtu na rok 
2018, ÚZ 6400 – podpora sociálních služeb 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace Hospici sv. Štěpána z.s., se sídlem Rybářské náměstí 662/4, 
412 01 Litoměřice, IČO 65081374, ve výši 200 000 Kč na dofinancování mezd pracovníků v sociálních 
službách a sociálních pracovníků. ZM zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace 
z rozpočtu města Litoměřice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:                                                 Přijaté usnesení RM č.:                                              
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SMLOUVA č. SOC/x/2018 O POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE 
Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMĚŘICE 

(dále jen „Smlouva“) 
uzavřená podle § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů,  
ve znění pozdějších předpisů a podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 

ve znění pozdějších předpisů 
Město Litoměřice 
IČO: 00263958 
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, 412 01 
zastoupeno: místostarostou města Ing. Pavlem Grundem 
bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. účtu: 19-1524471/0100 
na straně jedné jako poskytovatel dotace nebo Město Litoměřice 

a 

Hospic sv. Štěpána, z.s.,  
IČ: 65081374 
se sídlem: Rybářské náměstí 662/4, 412 01 Litoměřice 
zastoupené: ředitelkou Mgr. Monikou Markovou  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
č. účtu: 1002334359/0800 

ze strany druhé jako příjemce dotace 
společně též jako smluvní strany 

uzavírají níže uvedeného dne tuto Smlouvu 
 

Článek I. 
Výše a způsob poskytnutí individuální dotace 

1. Poskytovatel dotace na základě žádosti příjemce dotace podané podle § 10a odst. 3 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, v souladu s ust. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a ve smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. 
……../../2018, ze dne     , poskytuje ze svého rozpočtu na rok 2018 individuální dotaci 
ve výši 200 000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). 

2. Dotace bude poskytnuta příjemci dotace jednorázově, převodem na jeho účet uvedený 
v záhlaví Smlouvy. Dotace bude vyplacena do 30 dnů od podpisu Smlouvy.  

3. V případě, že dotace nebude příjemcem dotace využita v plné výši, je příjemce dotace 
povinen tuto nevyčerpanou část vrátit nejpozději do 15. února následujícího roku na 
účet poskytovatele dotace. 



Strana 2 (celkem 6) 

Článek II. 
Účel využití dotace 

1. Předmětem této Smlouvy je poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města 
Litoměřice. 

2. Dotace je poskytnuta účelově na úhradu mzdových nákladů Hospic sv. Štěpána, z.s., 
Rybářské náměstí 662/4, 41201 Litoměřice.  

Článek III. 
Práva a povinnosti smluvních stran a finanční vypořádání dotace 

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

1. Použít dotaci za účelem řádného zajištění mzdových nákladů spojené s Hospicem sv. 
Štěpána. 

2. Příjemce dotace je povinen použít dotaci pouze v souladu s touto Smlouvou a 
právními předpisy, zejména se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/19991Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Na žádost poskytovatele dotace bezodkladně písemně poskytnout požadované 
doplňující informace související s poskytnutím dotace na Hospic sv. Štěpána. 

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

5. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele dotace.  
6. Ke dni podpisu této Smlouvy doložit čestné prohlášení o bezdlužnosti a o tom, že 

příjemce dotace není v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v 
budoucnu, je příjemce dotace povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit 
poskytovateli dotace. Zahájení insolvenčního řízení je důvodem k odstoupení od 
smlouvy ze strany poskytovatele dotace. 

7. Informovat poskytovatele dotace o zásadních změnách příjemce dotace jako jsou 
vlastnická práva, vstup do likvidace, přeměna právnické osoby, změna statutárního 
zástupce, změna názvu, bankovního spojení, sídla či doručovací adresy apod., a to do 
14 dnů ode dne, kdy tato skutečnost (změna) nastala. 

8. Uvádět viditelně na všech písemnostech a při všech akcích souvisejících s realizací 
sociální služby, že aktivita nebo služba byla podpořena Městem Litoměřice. Příjemce 
se zavazuje informovat veřejnost o činnostech podporovaných Městem Litoměřice.  

9. Předat poskytovateli dotace finanční vypořádání dotace a písemnou závěrečnou zprávu 
po poskytnuté dotaci na předepsaném formuláři. Finanční vypořádání dotace a 
závěrečnou zprávu je příjemce dotace povinen předložit v případě předčasného 
ukončení poskytování služby do dvou měsíců po ukončení poskytování služby, 
v případě řádného ukončení nejpozději do 15. února roku následujícího po roce, na 
který byla dotace přiznána. Nedodržení termínu pro předložení finančního vypořádání 
dotace a závěrečné zprávy poskytovateli je důvodem pro nepřidělení dotace 
z programu na další rok. 

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

11. Příjemce dotace bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a 
dalších údajů uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí dotace. 

12. Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, 
není označován za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud 
postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích 
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tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o 
daňových podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem k 
veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se 
zveřejněním veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy 
podle zákona č. 106/1999 Sb. Příjemce dotace bere na vědomí, že pokud je na základě 
této Smlouvy poskytnuta dotace ve výši 50 tis. Kč nebo vyšší, bude tato Smlouva 
zveřejněna ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb. a zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. 

Článek IV. 
Kontrola čerpání dotace 

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

2. Příjemce dotace bere na vědomí, že monitoring realizace provádí Odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví MěÚ Litoměřice; příjemce dotace se zavazuje poskytovat 
pracovníkům tohoto odboru veškerou součinnost včetně předkládání listin, podávání 
vysvětlení a umožnění kontroly průběhu samotné aktivity, na kterou byla dotace 
poskytnuta. 

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

Článek V. 
Doba trvání smlouvy 

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

2. Smlouvu lze ukončit na základě:  
• písemné Dohody obou smluvních stran.  

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

• písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  
Poskytovatel dotace může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po 
proplacení dotace. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být 
uvedeny důvody jejího udělení.  
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 
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Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí 
zejména pokud:  

a) příjemce dotace použije dotaci k jinému účelu než uvedenému v této Smlouvě,   
b) příjemce dotace uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže 

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

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

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

e) pokud příjemce dotace neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, 
provedení kontroly čerpání peněžních prostředků z dotace, tedy nepředložení 
příslušných účetních knih, příjmových a výdajových dokladů, jakož i další 
neposkytnutí potřebné součinnosti k provedení kontroly, 

f) příjemce dotace neprovede finanční vypořádání dotace a nepředloží závěrečnou zprávu 
v termínech stanovených touto Smlouvou, 

g) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci). 
4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace 

nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení 
dotace, se příjemce dotace zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit 
bezhotovostním převodem na účet poskytovatele dotace uvedený v záhlaví této 
Smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 

5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce 
dotace vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení 
Smlouvy dojde až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.  

6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy 
musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku 
Smlouvy. 

7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s 
čerpáním poskytnuté dotace po dobu 10 let od ukončení platnosti této Smlouvy, který 
je v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1.1. 
roku následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.  

Článek VI. 
Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

1. 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 
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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 Článku III. odst. 8 této Smlouvy. Za porušení této povinnosti 
se stanoví odvod ve výši 2 000,-Kč z přidělené dotace. Při porušení několika méně 
závažných povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají, nestanoví-li 
veřejnoprávní smlouva jinak.  

8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení 
s odvodem a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 
zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti 
příjemce dotace o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další 
období. 

Článek VII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  

2. Případné spory z právních poměrů při poskytnutí této dotace rozhoduje podle 
správního řádu v přenesené působnosti Krajský úřad Ústeckého kraje. 

3. Práva a povinnosti vzniklé z této Smlouvy a na jejím základě není příjemce dotace 
oprávněn postoupit na třetí osobu.  

4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž po jednom vyhotovení 
obdrží poskytovatel dotace a příjemce dotace. 

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem 
jejich pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek. 

6. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou 
smluvních stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Rady nebo 
Zastupitelstva města Litoměřice. 

7. Veškerou komunikaci mezi smluvními stranami zajišťuje Odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví, úsek komunitního plánování Městského úřadu Litoměřice. 

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

9. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
zveřejněním této Smlouvy v ISRS. 

10. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto 
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právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu 
zveřejní v ISRS. 

11. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto 
vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a 
uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují. 

 

V Litoměřicích dne: 

 

 Za poskytovatele: Za příjemce: 

………………………… ………………………… 
 Ing. Pavel Grund Mgr. Monika Marková 
 místostarosta ředitelka  

 



 
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: 21.6.2018 

předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta 

 

 

 

Návrh:  Schválení zprávy o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice 2017 . 

 

 

Odůvodnění:   

 

Dne 28.5.2018 proběhlo zasedání Strategického týmu, který vyhodnotil a schválil informaci o naplnění 

Akčního plánu za rok 2017.   

Rada města na svém zasedání 9.6. doporučila zprávu o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu 

města Litoměřice 2017 ke schválení. 

 

 

Příloha: Celkový přehled naplnění Akčního plánu 2017. 

 

 

Dopad do rozpočtu města: 
 

Nemá dopad do rozpočtu města  

 

 

Návrh na usnesení: 

 

ZM schvaluje zprávu o naplnění Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice 2017. - viz 

příloha orig.zápisu. 

 

 

 

 

 

 

Podpis navrhovatele:                                                 Přijaté usnesení RM č.:                                              
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Vyhodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu 
rozvoje města Litoměřice rozpočtový rok 2017 

 

Vyhodnocení akčního plánu za rok 2017 schválil Strategický tým udržitelného rozvoje. Jeho zpracování 

a vyhodnocení bylo v kompetenci vedoucích pracovníků MěÚ a vedení města Litoměřice. 

Akční plán 2017 je jedním z klíčových strategických dokumentů, který navazuje a konkretizuje 
schválený Strategický plán rozvoje města - SPRM. Jedná se o dokument, který popisuje způsob 
naplňování SPRM v jednotlivých letech s ohledem na dostupné finanční prostředky.  

Akční plán 2017 zahrnuje konkrétní seznam investic a projektů, které byly v daném roce realizovány a 
provazuje je s jednotlivými oblastmi a cíli SPRM. V letošním roce do něj byl přidán přehled financí, které 
byly použity na podporu sociálních, kulturních, sportovních a volnočasových aktivit. Tento způsob 
pomáhá přesně určit, kolik financí bylo investováno do konkrétních rozvojových oblastí a jak se daří 
naplňovat priority strategického plánu.  
 
Akční plán 2017 je stručný a přehledný nástroj, určený zejména pro rychlou orientaci všech, kteří se 
podílejí na řízení města a dělají důležitá rozhodnutí o jeho budoucnosti, ale i těch, kteří mají zájem 
sledovat, jak se daří naplňovat vizi a cíle, které byly vtěleny do současného strategického plánu. Jeho 
ambicí je taktéž přispět k větší transparentnosti rozhodovacích procesů a přehlednosti rozdělování 
finančních prostředků prostřednictvím městského rozpočtu.   
 

Akční plán především     

➢ zajišťuje, že rozvojové aktivity respektují finanční možnosti města 

➢ přispívá ke zvýšení důvěryhodnosti  - ukazuje, jaké jsou záměry a jak, kdy a za kolik 

budou realizovány 

➢ přispívá k efektivnosti řízení a snižuje plýtvání omezenými zdroji v dlouhodobém 

horizontu 

➢ přispívá k vyrovnanému rozvíjení všech klíčových rozvojových oblastí  

Následující tabulka znázorňuje vyhodnocení jednotlivých investic a oprav, které byly na rok 2016 

plánovány. 

 Z celkového počtu 29 akcí: 

• 1 akce nebyla zrealizována vůbec (Závlahy _Na Valech) 

• realizace 2 akcí byla z technických důvodů přesunuta do roku 2018 

Nad rámec Akčního plánu bylo zrealizováno 9 významných investičních akcí.  

Akční plán 2017 byl naplněn z 89%.  
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Tabulka – Vyhodnocení AP 2017 

 

  

STRAT. 

CÍL
NÁZEV POPIS Odpovědnost 

Zrealizováno 

2017

Původní 

rozpočet 

(tis.Kč)

Celkové 

reálné  

náklady za 

akci 

Celkové  

náklady 

2017 (tis. Kč) 

Získaná 

částka 

dotace 

2017  (tis. 

Kč)

Podíl 

rozpoč

tu 

města 

2017 

(tis. Kč)

Výsledek/ výstup projektu

Zdůvodnění, pokud 

nebyly naplněny hlavní 

cíle 

Nové investice a projekty

B.III Závlahy - Na Valech instalace závlah na ulici Na Valech OŽP NE 1 720 0 0 0 Nebylo realizováno 

B.II

Automatické parkovací systémy pro 

kola

výstavba zařízení na ukládání kol  

(realizace v případě získání dotace) OÚR NE 14 300 0 0 0

Akce byla zahájena v roce 

2018

B.II

Ulice Palachova - zvýšení 

bezpečnosti dopravy 

úpravy silnic a chodníků pro zvýšení 

bezpečnosti (realizace v případě získání 

dotace) OÚR ANO 43 600 14 059 9 258 4 801

Akce stále probíhá, 

ukončení 2018

B.I

Podpora regenerace panelových 

sídlišť 

regenerace panelového sídliště 

Pokratice III.etapa OÚR ANO 7 150 9 321 4 000 5 321

Zregenerované území 15.545 

m2. Ukončena  III.etapa

C.I

MAP ORP LITOMĚŘICE (projekt MAS 

České středohoří )

zpracování Místního akčního plánu 

rozvoje škol na ORP Litoměřice USPUR ANO 760 436 369 0

Zpracovaný strategický 

dokument MAP . Projekt stále probíhá

C.II  Tělocvična KDH

rekonstrukce objektu v areálu Kasáren 

Dukelských hrdinů (realizace v případě 

získání dotace) OÚR NE 6 500 0 0 0

Akce byla zahájena v roce 

2018. 

D.I Renovace Domu dětí a mládeže zateplení budovy OŠKSPP ANO 6 800 3 413 0 3 413 Akce proběhla dle plánu.

D.I

Energ. služba se zaručeným 

výsledkem (EPC)

realizace úspor energine na 13 

objektech města Litoměříce USPUR NE 57 588 63 539 7 395 0 7 395

Celkové vyhodnocení za rok 

2017 bude k dispozici na 

přelomu 04/05 2018.

Celkové vyhodnocení za rok 

2017 bude k dispozici na 

přelomu 04/05 2018

D.I

SFŽP ČR - účel. dot. - projekt PATH 

2030 

zpracování akčního plánu udržitelné 

energetiky LTM. USPUR NE 1 650 1 577 361 1 320 330

Akční plán udržitelné 

energetiky, UŽÍT 2017, aktivity 

ZM.

Na zpracování akčního plánu 

bylo alokováno 921 tis. Kč, 

projekt ukončen k 31.3.2018

D.I Projekt ProgressHeat 

úspory a efektivní využívání energie 

v systému CZT USPUR ANO 2 306 1 757 600 600 0

Optimální energetický mix 

města do r. 2030,2050, prvotní 

podklady pro odkup CZT.

D.I MobiLita21 

studie a analytické podklady pro rozvoj 

udržitelné městské mobility (průzkum 

dopravního chování a rozptylovou studi). 

Kampaně o udržitelné dopravě. USPUR NE 1 216 1 216 269 973 243

Aktivity ZM, průzkum 

dopravního chování a 

rozptylovou studi). Kampaně o 

udržitelné dopravě. 

Celkové čerpání projektu 

bude k dispozici společně 

se závěrečnou MZ k 30.4. 

2018

E

Velkokapacitní cisterna JSDH 

Litoměřice nákup cisterny SO ANO 7 000 7 181 6 463 718

Zakoupení a uvedení do 

provozu cisterny pro JSDH.

E Osobní automobil JSDH Litoměřice nákup mikrobusu SO ANO 1 050 1 050 750 300

Zakoupení a uvedení do 

provozu dopravního automobilu 

pro 9 osob pro JSDH.

Celkem 151 640 44 085 23 733 22 521
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STRAT. 

CÍL
NÁZEV POPIS Odpovědnost 

Zrealizováno 

2017

Původní 

rozpočet 

(tis.Kč)

Celkové 

reálné  

náklady za 

akci 

Celkové  

náklady 

2017 (tis. Kč) 

Získaná 

částka 

dotace 

2017  (tis. 

Kč)

Podíl 

rozpoč

tu 

města 

2017 

(tis. Kč)

Výsledek/ výstup projektu

Zdůvodnění, pokud 

nebyly naplněny hlavní 

cíle 

Významné opravy a 

rekonstrukce

A.I

Výstavy s. r. o. 2010-12/Výstaviště ZČ-

2013-2014 úpravy areálu OÚR ANO 2 500 4 369 0 4 369

Nákup PD na multifunčkní halu 

2,5 mil Kč, stavební úpravy 

pavilonu T.

B.I Macharova cesta - chodník oprava chodníku OÚR ANO 1 000 1 000 0 1 000 Opravený chodník .

B.I

Oprava fasády nádvoří Mír.n.16/8 a 

15/7 vč. fresek

oprava majetku města a oprava 

původních fresek SO ČÁSTEČNĚ 1 200 577 385 192

Byly provedeny restaurátorské 

práce č.p.15/7.

C.II/C.I

Stavební akce ZŠ Litoměřice, 

Svojsíkova 5 oprava běžecké dráhy - školní hřiště OŠKSPP ANO 1 000 2 968 0 2 968 Opravená běžecka dráha.

C.II/C.I

Stavební akce ZŠ Litoměřice, 

Ladova 5 oprava běžecké dráhy - školní hřiště OŠKSPP ANO 1 000 2 862 0 2 862 Opravená běžecka dráha.

C.I MŠ Mašinka Vančurova zateplení a výměna otvorových výplní OŠKSPP ANO 2 000 3 413 0 1 994 Akce proběhla dle plánu.

C.IV Domov seniorů oprava střechy OSVaZ ANO 1 300 863 0 863 Opravená střecha 

Celkem 10 000 16 052 14 248
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STRAT. 

CÍL
NÁZEV POPIS Odpovědnost 

Zrealizováno 

2017

Původní 

rozpočet 

(tis.Kč)

Celkové 

reálné  

náklady za 

akci 

Celkové  

náklady 

2017 (tis. Kč) 

Získaná 

částka 

dotace 

2017  (tis. 

Kč)

Podíl 

rozpoč

tu 

města 

2017 

(tis. Kč)

Výsledek/ výstup projektu

Zdůvodnění, pokud 

nebyly naplněny hlavní 

cíle 

Významné opravy a 

rekonstrukce

A.I

Výstavy s. r. o. 2010-12/Výstaviště ZČ-

2013-2014 úpravy areálu OÚR ANO 2 500 4 369 0 4 369

Nákup PD na multifunčkní halu 

2,5 mil Kč, stavební úpravy 

pavilonu T.

B.I Macharova cesta - chodník oprava chodníku OÚR ANO 1 000 1 000 0 1 000 Opravený chodník .

B.I

Oprava fasády nádvoří Mír.n.16/8 a 

15/7 vč. fresek

oprava majetku města a oprava 

původních fresek SO ČÁSTEČNĚ 1 200 577 385 192

Byly provedeny restaurátorské 

práce č.p.15/7.

C.II/C.I

Stavební akce ZŠ Litoměřice, 

Svojsíkova 5 oprava běžecké dráhy - školní hřiště OŠKSPP ANO 1 000 2 968 0 2 968 Opravená běžecka dráha.

C.II/C.I

Stavební akce ZŠ Litoměřice, 

Ladova 5 oprava běžecké dráhy - školní hřiště OŠKSPP ANO 1 000 2 862 0 2 862 Opravená běžecka dráha.

C.I MŠ Mašinka Vančurova zateplení a výměna otvorových výplní OŠKSPP ANO 2 000 3 413 0 1 994 Akce proběhla dle plánu.

C.IV Domov seniorů oprava střechy OSVaZ ANO 1 300 863 0 863 Opravená střecha 

Celkem 10 000 16 052 14 248

B.II Opravy komunikací 

opravy komunikací ve městě během 

roku OUR ANO 4 517

B.II Ulice Jasanova výstavba komunikace OUR ANO 3 215

B.II Instalace světelné signalizace instalace semaforů v ulici Na Valech OUR ANO 1 850

B.III Instalace podzemních kontejnerů instalace podzemních kontejnerů v ulici OŽP ANO 627

C.III Kulturní a konferenční centrum nákup záložního generátoru OŠKSPP ANO 1 100

C.IV Domov seniorů úpravy vybavení, klimatizace OSVaZ ANO 1 107

C.IV nákup přístroje (magnetická rezonance) OSVaZ ANO 14 500

C.IV nákup sanitky OSVaZ ANO 1 000

D.I výměna osvětlení OŽP ANO 1 000

nebytové prostory (prostory určené k 

podnikání) + venkovní prostory OSNMM ANO 2 384

objekty bývalých kasáren (KDH, KPR a 

Pobřežní) - nebytové prostory (prostory 

určené k podnikání OSNMM ANO 1 582

bytové prostory OSNMM ANO 6 952

Rekonstrukce bytového fondu, 

hrazeného z rozpočtu města bytové prostory OSNMM ANO 1 777

Celkem 41 611

REALIZOVANÉ AKTIVITY NAD RÁMEC SCHVÁLENÉHO AKČNÍHO PLÁNU

E.I

Opravy majetku města  - hrazené z 

prostředků bytového hospodářství

Nemocnice 
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STRAT. 

CÍL
NÁZEV POPIS Odpovědnost 

Zrealizováno 

2017

Původní 

rozpočet 

(tis.Kč)

Celkové 

reálné  

náklady za 

akci 

Celkové  

náklady 

2017 (tis. Kč) 

Získaná 

částka 

dotace 

2017  (tis. 

Kč)

Podíl 

rozpoč

tu 

města 

2017 

(tis. Kč)

Výsledek/ výstup projektu

Zdůvodnění, pokud 

nebyly naplněny hlavní 

cíle 

C.II

Celkévé výdaje na podporu volného 

času a vzdělávání dětí OŠKSPP 468

C.II

Program podpory celoroční činnosti 

sportovních spolků OŠKSPP 15 478

C.III

Program podpory na činnost sborů a 

souborů OŠKSPP 500

C.III

Dotační program Podpory v oblasti 

KULTURY a aktivit v rámci LIKUL OŠKSPP 1 000

C.IV

Dotační program Podpora sociálních 

služeb pro rok 2017 (příjemci NNO) OSVaZ 8 000

C.IV

Dotační program podpory sociálních 

a zdravotních aktivit pro občany 

města Litoměřice na rok 2017 

(příjemci fyz.osoby) OSVaZ 200

Dotační program Zdravého města USPUR 150

Participativní rozpočet USPUR 197

C.V Program prevence kriminality OSVaZ 900

E.IV

Dotační program podpory 

fairtradových aktivit a globální 

odpovědnosti v Litoměřicích pro rok 

2017 OSVaZ 80

26 973

REALIZOVANÉ AKTIVITY NAD RÁMEC SCHVÁLENÉHO AKČNÍHO PLÁNU



 
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: 21.6.2018 

předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč 

 

 

Návrh: Schválení aktualizace Zásobníku projektů města Litoměřice 2018+  

  

Odůvodnění:  

Strategický tým na svém zasedání prodiskutoval a doporučil navrhované nové projekty zařadit do 

Zásobníku projektů Města Litoměřice 2018+. V rámci procesu byl celý zásobník aktualizován (byly 

vyřazeny již zrealizované akce). Celkové částky jsou uváděny pouze v případech, kdy jsou známy 

náklady dle projektové dokumentace. 

Nově zařazené projekty: 

Startovací byty  

Vojtěšské náměstí fontána  

Cisterny pro Technické služby  

Opatření pro snížení prašnosti  

Sběrný dvůr odpadů 

Komunální kompostárna Třeboutice  

ZŠ Na Valech  

ZŠ Ladova 

Kasárna pod Radobýlem  

Knihovna K.H.Máchy 

Vnitrobloky budov MěÚ 

Parkány 

Malá okružní křižovatka Želetice   

 

Hodnocení nových projektů jejich navrhovateli naleznete na odkazu:  

 

https://www.dataplan.info/cz/litomerice/rozvojove-zamery/projekty-vse?rok=2019 

 

Rada města na svém zasedání 7.6. doporučila zastupitelstvu aktualizovaný zásobník projektů ke 

schválení. 

 

Příloha: Zásobník projektů 2018+  

 

 

Dopad do rozpočtu města: 
 

Nemá dopad do rozpočtu města  

 

 

Návrh na usnesení: 

 

ZM schvaluje aktualizovaný Zásobník projektů města Litoměřice 2018+. (- viz příloha orig.zápisu) 

 

 

 

Podpis navrhovatele:                                                 Přijaté usnesení RM č.:                                              

 

https://www.dataplan.info/cz/litomerice/rozvojove-zamery/projekty-vse?rok=2019


Název projektu Popis projektu Odpovědnost

Celkové 

náklady v 

tis. Kč

Dotace 

ANO/NE

Modernizace softwarové architektury MěÚ Modernizace  softwarového  vybavení a nutná hardwarová infrastruktura OS ANO
Modernizace úřadu IT úřadu "Konsolidace 

infrastruktury a nové služby TC ORP 

Litoměřice" Modernizace IT MěÚ OS ANO

Pekařská 2 Obnova objektu - fasáda, vnitřní části OS NE

Radnice Bezbariérový úřad, vč. instalace výtahu v budově Radnice OS ANO

Radnice Kalich a střecha Výměna opláštění věže a střechy OS ANO

Domov se zvláštním režimem (lidé s 

Alzheimrovou chorobou) Výstavba nebo rekonstrukce vhodného objektu OSVaZ ANO

Rozšíření a moderizace MKS Rozšíření a modernizace  městského kamerového systému OSVaZ ANO

Divadlo K.H.Máchy Optimalizace vytápění OŠKSaPP ANO

Divadlo K.H.Máchy Rekonstrukce vnitřního vybavení OŠKSaPP NE

Dům dětí a mládeže Rekonstrukce hřiště na zahradě OŠKSaPP NE

Středisko technického vzděávání  DDM Technický klub mládeže DDM -  rekonstrukce a vybavení objektu OŠKSaPP 45 654 ANO

Dům kultury Výměna prosklených částí pláště budovy OŠKSaPP ANO

Dům kultury Modernizace a rekonstrukce vybavení OŠKSaPP NE

Kino Máj Modernizace a rekonstrukce vybavení OŠKSaPP NE

Letní kino Revitalizace areálu, mobilní zastřešení OŠKSaPP NE

Plavecký bazén Modernizace plaveckého bazénu OŠKSaPP NE

Stará radnice čp171 Rekonstrukce budovy Oblastního muzea Mírové nám. 171/40 OŠKSaPP 46 000 ANO

Využití budovy VUSS Přesun a rekonstrukce Základní uměnecké školy OŠKSaPP 50 000 ANO

Masarykova ZŠ Vybudování víceúčelové sportovní haly pro Masarykovy ZŠ a G JJ OŠKSaPP NE

ZŠ Boženy Němcové - Škola bez bariér" Vybudování  venkovního osobního výtahu pro handicapované OŠKSaPP 3 500 ANO

ZŠ Havíčkova Rekontsrukce atletického oválu OŠKSaPP 5 500 ANO

Masarykova ZŠ  vybudování odborných učeben Využití podkrovních prostor pro odborné účebny OŠKSaPP 25 000 ANO

ZŠ Na Valech Oprava fasády objektu a nátěr / výměna oken OŠKSaPP NE

ZŠ U Stadionu Využití zahrady jako botanické zahrady (učebny biologie) OŠKSaPP ANO

ZŠ U Stadionu Street/ work out park - školní 

hřiště Školní hřiště - Street/ workout park OŠKSaPP NE

Budování cyklostezky Mlékojedy , Želetice, 

Terezín Výstavby cyklostezky na valu podél řek jako protipovodňové opatření  OUR ANO
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Dešťová kanalizace na Miřejovické stráni  Systematické doplňování dle plánu ulic OUR NE

Kalich Arena Vyřešení parkovaní u zimního stadionu OUR NE

Městský pivovar Rekonstrukce městského pivovaru OUR ANO

Ochranná protipovodňová opatření Protipovodňová opatření - investice OUR ANO

Rozšíření parkovacích kapacit Rozšíření možnosti parkování (místa, parkovací dům apod.) OUR ANO

Přechod přes železnici Osvobození Investice s SŽDC OUR

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

Regenerace sídliště Cihelna Regenerace prostoru sídliště, víceetapová akce OUR ANO

Regenerace sídliště Pokratice Regenerace prostoru sídliště, víceetapová akce OUR ANO

Revitalizace infrastruktury MPR Dle plánu oprav komunikací městské památkové rezervace OUR ANO

Silnice přeložka I/15 Společná akce s ŘSD OUR

Sportovní hala Zahrada Čech Multifunkční sportovní hala OUR 45 000 ANO

Výstaviště ZČ Regenerace areálu výstaviště Zahrady Čech OUR NE

Ulice Jarní  Komunikace a dešťové kanalizace OUR NE

Ulice Marie Pomocné Rekonstrukce komunikace OUR NE

Ulice Karolíny Světlé Nová komunikace OUR NE

Ulice Bójská Nová komunikace a odvodnění děšťové vody OUR NE

Ulice  Zelená Nová komunikace,odvodnění děšťové vody OUR NE

Výstavba vodovodu a kanalizace Miřejovická 

stráň Infrastruktura pro nové plochy OUR NE

Instalace podzemních košů na odpad Instalace podzemních košů na odpad ve vhodných lokalitách OŽP ANO

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

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

Revitalizace prostoru Mezibraní Revitalizace zeleně a veřejného prostoru Mezibraní OŽP NE

Odstraňování starých ekologických zátěží Odstraňování nepovolených skládek OŽP ANO

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

Využití dešťové vody v budovách MěÚ 

Rekonstrukce systému rozvodu vody se zaměřením na využití dešťové vody v 

budovách MěÚ OŽP ANO

Rozšíření systému kontejnerů a podzemních 

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

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

Centrum Srdíčko I. Komplexní zateplení objektu OSVaZ NE

Centrum Srdíčko II. Komplexní zateplení objektu OSVaZ NE

FOD Klokánek

Částečné zateplení objektu,instalace VZT s rekuperací tepla, instalace 

termických kolektorů ÚSPUR ANO

Kasárna Dukelských hrdinů  Geotermální projekt - realizace VV centra a geotermálních vrtů pro vytápění CZT ÚSPUR ANO

Kino Máj

Částečné zateplení objektu,instalace VZT s rekuperací tepla, instalace 

fotovoltaických kolektorů ÚSPUR ANO



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

MŠ Lipová - Mládežnická 17/1751

Komplexní zateplení objektu, VZT s rekuperací, instalace fotovoltaických 

kolektorů ÚSPUR ANO

Technické služby města Litoměřice

Stavební úpravy vybraných budov v areálu kasáren Pod Radobýlem, pro účely 

využívání  TSM OUR NE

Veřejné osvětlení Komplexní renovace ÚSPUR ANO

Zubní středisko ČSA

Celková revitalizace objektu zdravotního střediska - Zubní středisko České 

armády, Litoměřice OSNMM NE

Vojtěšské náměstí fontána Výstavba fontány v prostoru kruhového objezdu Voj.nám. OŽP ANO

Cisterny pro Technické služby Nákup nového kropícího vozu OŽP ANO

Opatření pro snížení prašnosti Instalace mlžících stožárů OŽP ANO

Sběrný dvůr odpadů Výstavba dalšího sběrného dvora OŽP ANO

Komunální kompostárna Třeboutice Výstavba kompostárny v areálu TSM Třeboutice OŽP ANO

ZŠ Na Valech Vybudování zázemí pro polytechnické vzdělávání OŠKSaPP ANO

ZŠ Ladova Rekonstrukce objektu č.p.39 Pokratice pro mimoškolní zájmové vzdělávání OŠKSaPP ANO

Kasárna pod Radobýlem Vybudování víceúčelové sportovní haly pro TJ (trampolíny/ lezecká stěna) OŠKSaPP ANO

Knihovna K.H.Máchy Vybudování VZT v budově knihovny OŠKSaPP ANO

Vnitrobloky budov MěÚ Revitalizace vnitrobloků č.p.15, č.p.17 Mírové nám. OŽP NE

Parkány Revitalizace Parkánů OŽP/OÚR NE

Startovací byty Rekonstrukce objektu v kasárnách Dukelských hrdinů na startovací byty ÚSPUR ANO

Malá okružní křižovatka Želetice  Malá okružní křižovatka Želetice  OÚR/ŘSD NE
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N  Á  V  R  H     D  O     Z  M 
 
 
pro jednání ZM dne: 21.06.2018 
předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč 
 
Návrh: Vzetí na vědomí změny v postupu pro aktualizaci Strategického plánu rozvoje města. 
 
Odůvodnění:  
Dne 21.11.2017 byl představen koncept postupu aktualizace Strategického plánu a zásobníku 
projektů. Zásobník projektů byl zaktualizován a doplněn a je předkládán ke schválení v jiném 
bodě.    
 
V rámci výzev Operačního programu (OPZ) se naskytla příležitost tento proces více prohloubit a 
zpracovat některé již zastaralé podklady. Proto byly práce na aktualizaci cílů pozastaveny, 
s tím, že budou řešeny v rámci připravovaného projektu. 
Dle plánu by měl projekt být zahájen na začátku roku 2019 a trvat by měl 2 roky.  
 
 
 
Dopad do rozpočtu města: 

 
c) nemá dopad do rozpočtu města. 

Návrh na usnesení: 
 
ZM bere na vědomí změny v postupu pro aktualizaci Strategického plánu rozvoje města 
Litoměřice.  
 
 
 
Podpis navrhovatele:                                                 Přijaté usnesení RM 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: 21. 6. 2018  
předkládá: Mgr. Karel Krejza-místostarosta                 
zpracovala: Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru ŠKSaPP 
 
 
 
Návrh: 
Žádost o poskytnutí mimořádné individuální dotace – Musica et Educatione, z.s., IČO: 01709968.  
 
 
 
Odůvodnění: 
Žádost Musica et Educatione, z.s., ze dne 4. 4. 2018 týkající se poskytnutí dotace z rozpočtu Města 
Litoměřice na uskutečnění projektu: 6. ročník „Litoměřické svátky hudby“, který se bude konat ve 
dnech 24. – 26. 8. 2018 - žádost viz příloha originál zápisu.  
V Programu podpory v oblasti kultury v Litoměřicích a kulturního projektu „Litoměřické kulturní léto“ 
byla na tento projekt podána žádost o dotaci v částce 300 tis. Kč. S ohledem na větší počet kvalitních 
menších projektů byly žádosti o dotace větších projektů pokráceny a na tento projekt navrhli členové 
kulturní komise 150 tis.  
 
Tato žádost byla již předložena na program jednání Zastupitelstva města Litoměřice dne 26.4.2018.   
Po vznesení podnětu ze strany zastupitele Ing. Petra Urbánka, že výše uvedenému spolku byla na 
projekt Litoměřické svátky hudby již poskytnuta i dotace z Ústeckého kraje ve výši 300 tis. Kč, byl 
tento bod stažen z jednání s tím, že žadatel bude vyzván k doplnění údajů o celkovém rozpočtu akce. 
Odbor ŠKSaPP vyzval žadatele pro předložení aktualizovaného rozpočtu resp. nákladů akce a zdrojů 
jejich financování se zohledněním aktualizovaných údajů ke dni projednání této žádosti v ZM – viz 
příloha orig. zápisu. 
 
V případě poskytnutí dotace, která převyšuje částku 50 tis. Kč, je vyhrazeno právo rozhodování 
Zastupitelstvu obce (dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích). 
 
   
   
 
  
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 150 000 Kč Musica et Educatione, z.s., se sídlem Dalimilova 
1805/27, 412 01 Litoměřice, IČO: 01709968 na uskutečnění projektu: 6. ročník „Litoměřické svátky 
hudby“, které se budou konat ve dnech 24. – 26. 8. 2018, uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu) a rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP 
(viz příloha orig. zápisu). 
 
 
 
   
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        
 
 









































pro jednání v ZM, dne: 21.6.2018

předkládá odbor: školství, kultury, sportu a PP

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 51 852 150 52 002

51 852 150 52 002

původní změna nový

2 3401/3400 Litoměřické svátky hudby - mimořádná dotace 0 150 150

0 150 150

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Žádost z.s. Musica et Education o mimořádnou dotaci na 6.ročník Litoměřických svátků hudby ve výši 150 tis. Kč z důvodu 

snížení finanční podpory z ostatních zdrojů (dotace, sponsoring) oproti předchozím ročníků při zachování stávající úrovně akce.

V rámci dotačního programu města na podporu kultury a Litoměřického kulturního léta 2018 byla akce podpořena

částkou ve výši 150 tis. Kč (2017 200 tis. Kč  , 2016  250 tis. Kč).

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

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

místostarosta

Datum, podpis navrhovatele:                                   Ing. Andrea Křížová

vedoucí odboru

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO ZM

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 

1. Tabulka Výdaje

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

12.6.2018



 

 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
č. ŠKAS XXX/18 

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

ve znění pozdějších předpisů 
 
Město Litoměřice 
se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČO: 002 63 958 
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 1524-471/0100 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
Musica et Educatione, z.s.  
se sídlem Dalimilova 1805/27, 412 01 Litoměřice 
IČO: 01709968 
zastoupená Zdeňkem Kuldou 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 107-5048980207/0100 
(dále jen příjemce) 
 
 

uzavírají tuto smlouvu: 
 

 Čl. 1 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí jednorázové účelové dotace ze strany 
poskytovatele na částečnou úhradu výdajů (honoráře, nákup drobného materiálu, nákup 
odměn a cen, pronájmy, půjčovné, dopravné, ubytování, grafické práce, propagace, tisk, 
tlumočení, zvuk, technika, OSA) přímo souvisejících s projektem 6. ročník „Litoměřické 
svátky hudby“, který se bude konat ve dnech 24. – 26.8.2018.  

 
Čl. 2 

Výše a způsob poskytnutí dotace 
 

1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů a ve smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. …………. ze 
dne 26. 4. 2018, poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na rok 2018 jednorázovou účelovou 
dotaci na výdaje uvedené v Čl. 1 této smlouvy ve výši 150.000 Kč (slovy: jedno sto 
padesát tisíc korun českých).  
 
2. Tato dotace bude splatná jednorázově na základě finančního vypořádání, které 
příjemce předloží poskytovateli do jednoho měsíce od konání projektu, spolu 
s předepsaným formulářem žádosti o proplacení dotace. Dotace bude poskytnuta 
bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele č. 1524-471/0100 na účet příjemce  



č. 107-5048980207/0100 vedeného u Komerční banky, nejpozději do 14 dnů od 
předložení finančního vypořádání a od účinnosti této smlouvy, která bude splněna 
zveřejněním v ISRS podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).   
 
 

Čl. 3 
Práva a povinnosti smluvních stran 

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



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

Čl. 4 
Finanční vypořádání dotace 

 
1. V případě, že příjemce nepředloží finanční vypořádání dotace do jednoho měsíce od 
konání projektu, nebude dotace čerpána z rozpočtu poskytovatele a nebude příjemci 
vyplacena. 
 
2. V případě, že příjemce nedoloží náklady ve výši přiznané dotace, nevyužitá dotace 
nebude čerpána z rozpočtu poskytovatele a nebude příjemci vyplacena. 
 
3. Dotace nebude vyplacena, pokud poskytovatel před vyplacením zjistí, že příjemce 
dotace má vůči poskytovateli nesplněné finanční závazky po datu splatnosti nebo bylo 
zahájeno insolvenční řízení s osobou příjemce dotace nebo vstup do likvidace. 
 
 

Čl. 5 
Kontrola čerpání dotace 

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

 
 
Čl. 6 

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



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

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

 
6. Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení Smlouvy 
musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku 
Smlouvy. 
 



7. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související 
s poskytnutou dotací po dobu 10 let od ukončení čerpání dotace způsobem, který je 
v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1. 1. roku 
následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.  
 
 

Čl. 7 
Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

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



Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

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



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: 21. 6.  2018 
předkládá:  Mgr. Karel Krejza, místostarosta                 
zpracovala:   Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru ŠKSaPP 
 
 
 
Návrh:  
 
Návrh Koncepce rozvoje sportu v Litoměřicích pro období 2018-2023 
 
 
 
Odůvodnění: 
 
V souladu s § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu předkládá odbor ŠKSaPP návrh 
Koncepce rozvoje sportu v Litoměřicích pro období 2018-2013 (viz příloha orig. zápisu). Návrh 
Koncepce byl opakovaně projednáván a doplňován členy komise sportu při RM. 
 
Rada města doporučila na svém jednání dne 7. 6. 2018 předkládaný dokument po zapracování 
připomínek v ZM schválit. 
  
 
 
Návrh na usnesení:  
 
ZM schvaluje předložený návrh Koncepce rozvoje sportu v Litoměřicích pro období 2018-2023 (viz 
příloha orig. zápisu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        
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Seznam použitých zkratek 

AŠSK Asociace školních sportovních svazů 

ČFL Česká fotbalová liga 

ČOV Český olympijský výbor 

ČUS Česká unie sportu 

DDM Dům dětí a mládeže 

EU Evropská unie 

MPR městská památková rezervace 

MSZ Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích 

MŠ mateřská škola 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

NÚV Národní ústav pro vzdělávání 

OŠKSaPP Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče 

OUR Odbor územního rozvoje 

OVOV Odznak všestrannosti olympijských vítězů 

OŽP Odbor životního prostředí 

SPV Sport pro všechny 

SŠ střední škola 

ŠSK školní sportovní klub 

TV tělesná výchova 

ZM zastupitelstvo města 

ZŠ základní škola 
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Úvod  

Sport je podstatnou součástí řádného vývoje člověka od nejmladších dětí. Role obce při podpoře sportu 

je obecně dána zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„Zákon“), který stanovuje základní právní rámec podpory sportu ze strany veřejných financí. 

Dne 1. 1. 2017 nabyl účinnosti také zákon č. 230/2016 Sb., kterým se mění právě Zákon. Zákon 

stanovuje, že základními prioritami v oblasti sportu je podpora sportu dětí a mládeže a jejich trenérů 

a podpora sportovních reprezentantů České republiky. Koordinace, zabezpečení finanční podpory, 

kontrola a návrh plánu státní politiky ve sportu je v pravomoci MŠMT. MŠMT vypisuje každoročně řadu 

dotačních programů, které slouží k zajištění sportovní činnosti, údržbě a rozvoji sportovní 

infrastruktury či reprezentaci České republiky. Pro rok 2018 byla řada těchto dotačních programů 

pozměněna a sportovní svazy či sportovní kluby nemusí na danou podporu dosáhnout. Je zvažováno 

vytvoření samostatné vládní agentury pro sport, která by měla vlastní rozpočtovou kapitolu a nahradila 

by ve všech činnostech spojených se sportem MŠMT. 

Zákon stanovuje úkoly měst a obcí, které ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, 

zejména zabezpečují rozvoj sportu pro všechny – mládež, zabezpečují přípravu sportovních talentů 

vč. zdravotně postižených občanů, zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých 

sportovních zařízení a poskytují je pro sportovní činnost občanů. Obce a města také kontrolují účelné 

využívání svých sportovních zařízení, zabezpečují podporu sportu ze svého rozpočtu. 

Významnou součástí řádného rozvoje osobnosti po stránce fyzické i psychické je tělesná výchova 

v rámci školní výuky. Úkolem školních hodin by mělo být především osvojení si základních pohybových 

dovedností a rozvoj vrozených pohybových schopností. Žáci by si měli v rámci hodin tělesné výchovy 

vybudovat pozitivní vztah k aktivní sportovní činnosti a ten následně rozvíjet svými mimoškolními 

aktivitami. Samovolná a neorganizovaná mimoškolní sportovní aktivita a pohybová činnost je 

v posledních letech na ústupu a školní tělesná výchova tak hraje v rozvoji pohybových schopností 

mimořádnou roli a její význam roste. Je odhadováno, že až 80 % dětí ve školním věku (v rámci 

Evropské unie) se věnuje pohybové aktivitě jenom ve škole a že by děti potřebovaly alespoň hodinu 

lehkých pohybových činností denně. Dostatečná doba vyhrazená ve škole sportu a pohybovým 

činnostem, ať už ve školním vzdělávacím programu nebo formou mimoškolních aktivit, může 

významně přispět ke zdravějšímu životnímu stylu. 

Sport je všeobecně vnímán jako pozitivní faktor pro zdravotní stav obyvatel. Není to však jen jeho 

jediný přínos. Během sportovních činností si sportující utvářejí hodnotové žebříčky, vznikají silné 
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sociální vazby, harmonizuje se rozvoj osobnosti, což přispívá k rozvoji zdravého životního stylu 

obyvatelstva.  

Sport můžeme dělit podle různých hledisek. Z pohledu koncepce je důležité, zda se jedná o sport 

organizovaný či neorganizovaný. Dalším hlediskem je skutečnost, jedná-li se o sportovní činnost aktivní 

(vlastní sportovní výkon) či pasivní (návštěvy sportovních událostí). 

Zdroje financování sportovních aktivit jsou rozděleny do tří skupin – vnitřní (vlastní), soukromé 

(sponzoři) a veřejné (stát, kraje, obce). 

Vnitřními zdroji jsou především vlastní peněžní prostředky, členské příspěvky, vstupné a další příjmy, 

které vycházejí ze samotné podstaty fungování sportovní organizace. Do soukromých zdrojů jsou 

zařazeny prostředky získané v rámci reklamní činnosti, formou darů a dotací od soukromých subjektů. 

Veřejné prostředky znamenají dotace a granty ze strany MŠMT, z rozpočtů krajů a z rozpočtů 

jednotlivých obcí a měst. 

Přehled možných zdrojů: 

1. Reklama a sponzoring 

2. Vstupné 

3. Merchandising 

4. Občerstvení 

5. Pronájmy 

6. Dotace – veřejné prostředky 

7. Dotace – sportovní svazy 

8. Členské příspěvky 

9. Umístění ve sportovních soutěžích 

10. Prodej hráčů 

11. Televizní práva 

12. Licence na loga 

Cílem této koncepce je zanalyzovat stávající situaci, zjistit problematická místa v podpoře sportu 

a doporučit postup v letech 2018-2023. 
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1. Analýza stávajícího stavu  

Při analýze stávajícího stavu jsou využita data získaná z dotazníků a žádostí o dotace, které jsou 

poskytovány Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče města Litoměřice. Město Litoměřice 

eviduje na svém území 32 registrovaných sportovních spolků, které pracují celoročně s dětmi a mládeží 

a 2 školní sportovní kluby. 

Sportovní spolky mohou žádat o dotace z rozpočtu města Litoměřice ve dvou dotačních programech – 

Celoroční podpora činnosti sportovních spolků a Sport pro zdraví/sport pro všechny. Tyto dotace 

nejsou nárokové a jsou schvalovány zastupitelstvem nebo radou města vždy na konci předcházejícího 

kalendářního roku nebo na začátku roku, ve kterém mají být poskytnuty. Především u sportů, jejichž 

sportovní sezóna je rozdělena do dvou kalendářních let, znamená tento způsob schvalování dotací 

nejistotu již při přihlašování do soutěží, protože nemají při sestavování vlastního rozpočtu zajištěno 

přidělení dotace na celoroční činnost. 

1.1 Komise sportu 

Komise sportu je poradním orgánem Rady města Litoměřice. Členové komise jsou jmenováni dle 

nominace svých politických stran zastoupených v Zastupitelstvu města. Členy komise sportu jsou 

rovněž vedoucí OŠKSaPP a ředitel příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, 

která je provozovatelem sportovní infrastruktury ve vlastnictví města. Komise projednává podněty 

vztahující se k podpoře sportu ve městě a vydává doporučení pro Radu města případně Zastupitelstvo 

města. Zároveň hodnotí přijaté žádosti o dotace na podporu celoroční činnosti sportovních spolků 

a dotačního titulu Sport pro zdraví/Sport pro všechny. Hodnocení komise a její doporučení jsou 

podklady pro rozhodnutí příslušného orgánu, jemuž je tato pravomoc vyhrazena dle zákona 

č. 128/2000 Sb. o obcích.  

1.2 Sportovní oddíly ve městě 

34 sportovních klubů působí v mnoha sportovních odvětvích. 

Největší členskou základnu dlouhodobě vykazuje Slavoj Litoměřice, z.s., který sdružuje řadu 

sportovních oddílů. Pod Slavoj můžeme řadit také oddíly s vlastní právní subjektivitou (Slavoj BK 

Litoměřice, z.s., Šachový klub Slavoj Litoměřice, z.s., Taneční škola Funky Dangers z.s. a Veslařský klub 

Slavoj Litoměřice, z.s). V součtu všech těchto samostatných subjektů vykazuje Slavoj členskou základu 

722 dětí a 508 dospělých.  
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Údaje o členské základně jsou aktualizovány ke konci každého kalendářního roku na základě údajů 

uvedených v žádosti o dotaci na činnost spolků. Je dbáno na to, aby se v seznamech členů objevovali 

pouze aktivní členové. 

1.2.1 Seznam sportovních klubů v Litoměřicích – řazení dle členské základny  

organizace 
počet členů 

celkem 
dospělí děti a mládež 

Slavoj Litoměřice, z.s. 560 375 185 

TJ Sokol Pokratice - Litoměřice z.s. 423 257 166 

Taneční škola Funky Dangers z. s. 395 10 385 

FK Litoměřicko, z.s. 318 105 213 

Plavecký klub Litoměřice, z. s.  297 12 285 

Občanské sdružení Litoměřická Florbalová Parta LFP   288 212 76 

HC Stadion Litoměřice, z. s.  260 69 191 

TJ Sokol Litoměřice 186 142 44 

ŠSK při ZŠ Havlíčkova, Litoměřice 168 0 168 

DMC Revolution, z.s.  165 0 165 

TJ Slovan Litoměřice z.s. 161 42 119 

Atletická přípravka při ZŠ Ladova Litoměřice, z.s. 142 0 142 

Gardenline Litoměřice, spolek 126 67 59 

Veslařský klub Slavoj Litoměřice, z.s. 120 47 73 

Sport Judo Litoměřice, z.s. 107 15 92 

Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s. 106 45 61 

Potápěčský klub Kraken Litoměřice p.s. 96 18 78 

Karatedó Steklý, z.s. 94 16 78 

ŠSK při ZŠ Ladova, Litoměřice 85 6 79 

Trampolíny Litoměřice, z.s. 82 21 61 

TAPOS Litoměřice, z.s. 78 40 38 

JC Litokan Litoměřice, z.s. 65 17 48 

Beach Club Litoměřice - spolek 59 31 28 

Litoměřická šachová škola spolek 56 4 52 

Table Tennis Club Litoměřice, z.s. 55 27 28 

Šachový klub Slavoj Litoměřice, z. s.  49 31 18 

KRK triatlon z.s. 48 26 22 

Klub stolního tenisu Kalich Litoměřice, z. s. 47 25 22 

LTM Bikers  44 33 11 

Spolek Stáje Čeřeniště 41 9 32 

Isshin Kan z.s. 37 14 23 

Eduard Šmidt - Karate club, oddíl tradičního karate 30 13 17 

Správná parta z.s. 23 6 17 

Český unicyklistický svaz, z.s. – Uners Litoměřice 20 10 10 

CELKEM 4 831 1 745 3 086 

Tabulka 1: Seznam sportovních klubů v Litoměřicích – řazení dle členské základny k 31. 12. 2017 
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1.2.2 Seznam sportovních klubů v Litoměřicích – dle sportovního odvětví 

spolek sportovní odvětví 

Atletická přípravka při ZŠ Ladova Litoměřice, z.s. atletika 

Beach Club Litoměřice – spolek plážový volejbal 

Český unicyklistický svaz, z.s. – Uners Litoměřice jednokolky 

DMC Revolution, z.s.  moderní tance 

Eduard Šmidt - Karate club, oddíl tradičního karate tradiční karate 

FK Litoměřicko, z.s. fotbal 

Gardenline Litoměřice, spolek futsal 

HC Stadion Litoměřice, z. s.  lední hokej 

Isshin Kan z.s. bojové umění 

JC Litokan Litoměřice, z.s. judo 

Karatedó Steklý, z.s. karate 

Klub stolního tenisu Kalich Litoměřice, z. s. stolní tenis 

KRK triatlon Ltm o.s. triatlon, cvičení s dětmi, tenis 

Litoměřická šachová škola spolek šachy 

LTM Bikers  cyklistika – horská kola 

Občanské sdružení Litoměřická Florbalová Parta LFP   florbal 

Plavecký klub Litoměřice, z. s.  plavání 

Potápěčský klub Kraken Litoměřice p.s. plavání s ploutvemi, potápění, plavání 

Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s. basketbal 

Slavoj Litoměřice, z.s. SPV, hokejbal, jachting, nohejbal, šerm, tenis, 
vodní motorismus, vodní turistika 

Spolek Stáje Čeřeniště jezdectví 

Sport Judo Litoměřice, z.s. judo 

Správná parta z.s. Sportovní hry s dětmi 

Šachový klub Slavoj Litoměřice, z. s.  šachy 

ŠSK při ZŠ Havlíčkova, Litoměřice florbal, míčové hry, atletika, sportovní 
gymnastika, minikopaná, turistika, tenis, lyžování 

ŠSK při ZŠ Ladova, Litoměřice aerobic, stolní tenis, míčové hry, tenis, 
horolezectví, florbal 

Table Tennis Club Litoměřice, z.s. stolní tenis 

Taneční škola Funky Dangers z.s. hip hop 

TAPOS Litoměřice, z.s. tance – sportovní, hobby 

TJ Slovan Litoměřice z.s. basketbal 

TJ Sokol Litoměřice volejbal, basketbal, nohejbal, florbal, historický 
šerm, cyklistika, všestrannost, WT sebeobrana, 
badminton 

TJ Sokol Pokratice – Litoměřice z.s. kopaná, SPV, gymnastika, florbal, volejbal, 
nohejbal, aerobic, malá kopaná, hokejbal, 
zdravotní cvičení, pódiovky, cvičení rodičů a dětí, 
předškolní a školní mládež, senioři 

Trampolíny Litoměřice, z.s. skoky na trampolíně, sportovní gymnastika 

Veslařský klub Slavoj Litoměřice, z.s. veslování 

Tabulka 2: Seznam sportovních klubů v Litoměřicích – dle sportovního odvětví 
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Rozsah sportovních odvětví, které jednotlivé sportovní organizace v Litoměřicích poskytují, je značně 

široký. Je možné účastnit se takřka všech republikově významných sportovních odvětví s výjimkou 

házené.  

1.3 Tělesná výchova ve školách 

Tělesná výchova je jednou ze základních složek výchovy, což není vždy zcela respektováno, a bývá ve 

školách upozaďována. Poskytuje základní pohybové vzdělání a má pozitivní vliv na zdravotní stav a 

fyzickou kondici dětí a mládeže. Tělesná výchova je povinným školním předmětem v rozsahu 2-3 hodin 

týdně. U sportovních škol objem tělesné výchovy narůstá. 

Podíl tělesné výchovy ve výuce na základních školách nedosahuje ani 10 % z celkových vyučovacích 

hodin. Žáci se na prvním stupni základní školy věnují tělesné výchově 2 vyučovací hodiny týdně, 

ve vyšších ročnících v závislosti na věkové kategorii ve vybraných školách i 3 hodiny. Většinou jsou však 

i na druhém stupni výuce tělesné výchovy určeny pouze dvě hodiny. Např. předmět matematika 

dosahuje 15–25 % podílu na školní výuce. 

Město Litoměřice poskytuje mateřským a základním školám zdarma možnost využití sportovních 

zařízení během školního vyučování – jedná se o krytý plavecký bazén, dětské dopravní hřiště nebo 

zimní stadion. V rámci výuky bruslení na zimním stadionu mohou ZŠ pro děti do 2. třídy zdarma využít 

pro výuku základů bruslení služeb profesionálních trenérů ledního hokeje. 

1.3.1 Základní a mateřské školy v Litoměřicích 

Město Litoměřice je zřizovatelem 6 základních škol a provozuje také 1 mateřskou školu s 11 místy 

poskytování vzdělávání. V rámci pedagogické činnosti v těchto zařízeních probíhá povinná výuka 

tělesné výchovy. Základní školy mají různá zaměření – sportovní, jazykové nebo hudební. 

Školy poskytují svým žákům možnost realizovat se v různých sportovních odvětvích, neboť se zaměřují 

na různé sporty.  

Na základě průzkumu mezi jednotlivými ZŠ a MŠ bylo zjištěno, že MŠ zařazují tělesnou výchovu 

v různých formách prakticky každý den. Děti s povinnou předškolní docházkou v MŠ navštěvují kurzy 

plavání, některé MŠ využívají bruslení, tělocvičnu či saunu na zimním stadionu. V rámci vlastní činnosti 

jsou děti zapojeny také do sportů tenis, basketbal, dále je nabízena pohybová zdatnost či turistika. Zda 

se těmto sportům věnují a v jakém časovém rozsahu, záleží na povaze a zaměření jednotlivých MŠ. MŠ 

nemají k dispozici vlastní tělocvičny, proto je využívána např. tělocvična na zimním stadionu, tělocvična 

TJ Sokol Litoměřice, tělocvična ZŠ Havlíčkova a ZŠ Ladova. MŠ mají také vlastní venkovní prostory, ve 
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kterých probíhá výuka tělesné výchovy v závislosti na počasí. K požadavkům vedení MŠ patří zajištění 

vlastní tělocvičny a renovace ploch hřišť na zahradách. Vzhledem k tomu, že jednotlivé MŠ jsou 

rozmístěny po celém území města, není možné zřídit centrální tělocvičnu pro potřeby všech MŠ. 

ZŠ v Litoměřicích věnují TV dle osnov 2 hodiny pro každou třídu na prvním i druhém stupni. Školy dávají 

prostor sportu také v rámci školní družiny či školního klubu. Ve většině případů jsou školní hřiště 

využívána ke spontánní pohybové aktivitě žáků i mimo vyučování. Žáci mohou navštěvovat venkovní 

hřiště patřící ke školám v době po vyučování a ZŠ zaznamenávají, že žáci tuto možnost využívají. Velmi 

oblíbenými sporty v rámci školních družin jsou kolektivní hry, hlavně fotbal, basketbal a florbal. 

Na druhém stupni ZŠ Ladova je v každém ročníku jedna třída s rozšířenou výukou TV, jedná se o tzv. 

sportovní třídy se všeobecným zaměřením (atletika, judo, fotbal, basketbal, lední hokej, plavání, tenis). 

Všechny ZŠ také navštěvují kurzy plavání, které jsou určeny pro žáky 3. a 4. tříd. Kurzy probíhají 

v Plaveckém bazénu v Litoměřicích.  Na ZŠ Ladova mají sportovní třídy vždy 2 hodiny plavání týdně.  

Město Litoměřice každoročně podporuje ze svého rozpočtu lyžařské výcviky 7. ročníků všech ZŠ 

zřízených městem Litoměřice, resp. přispívá částkou 1.300 Kč na žáka s trvalým pobytem na území 

města. 
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Tabulka 3: Přehled výsledků dotazníkového šetření MŠ / ZŠ 
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1.3.2 Hodina pohybu navíc 

Jedná se o program, který vznikl z důvodu dlouhodobé snahy zkvalitnit školní výuku tělesné výchovy. 

Probíhá ve spolupráci MŠMT, AŠSK, ČOV, sportovních svazů a ČUS. 

Tento program je zaměřen na navýšení pohybových aktivit u žáků prvního stupně základní školy. MŠMT 

tímto reaguje na stále se zhoršující zdravotní stav dětí, který plyne z jejich nedostatečného pohybu. 

Cílem programu je vytvoření takové koncepce pohybových aktivit ve školních družinách, která bude 

reflektovat potřeby dnešní mladé generace a bude zasazena do kontextu problematiky vývoje zdraví 

naší populace. Důležitou složkou této koncepce je nejen její samotná forma, ale i motivace 

k pohybovým aktivitám v celém soukromém životě člověka. Všestranná příprava je realizována 

na základě následujících sportů: fotbal, lední hokej, basketbal, volejbal, házená, ragby. 1 

Realizace programu má zkvalitnit školní tělesnou výchovu a rozšířit možnosti sportovního vyžití pro 

žáky prvního stupně základních škol. V roce 2017 bylo do projektu zapojeno 350 základních škol, ve 

kterých byla přidána jedna vyučovací hodina týdně v rámci školní družiny pro žáky ve věku 6–9 let (1. 

– 3. třída). Účast je dobrovolná a bezplatná. 

Do projektu bylo v roce 2017 zařazeno cca 16.000 žáků, 600 trenérů/učitelů, 45 evaluačních 

pracovníků, 7 expertů sportovních svazů a Masarykovy univerzity. Podpůrný tým tvořilo 6 zaměstnanců 

NÚV. Projekt byl v minulém roce financován z prostředků MŠMT, v současné době musí ZŠ pedagogy 

hradit z vlastních zdrojů. 

Ze základních škol v Litoměřicích jsou do programu zapojeny ZŠ Havlíčkova, ZŠ Boženy Němcové 

a ZŠ Lingua Universal. 

1.4 DDM Rozmarýn 

Dům dětí a mládeže Rozmarýn, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je město Litoměřice, nabízí 

dětem řadu možností, včetně sportovního vyžití. Do správy této organizace patří Dětské dopravní hřiště 

v Jiráskových sadech, které mohou dále používat jak školy, tak veřejnost. Zajišťuje sportovní kroužky 

pro děti ve věku 5-18 let. Ke své sportovní činnosti má k dispozici vlastní tělocvičnu menšího rozsahu 

a hřiště na zahradě DDM. Pro většinu sportovních zájmových útvarů smluvně zajišťuje větší tělocvičny 

na litoměřických ZŠ, aby tak mohl být pokryt zvýšený zájem dětí o sportování. 

                                                           

 

1  http://www.nuv.cz/file/544_1_1/  
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Sportovní kroužky organizované DDM Rozmarýn: 

Atletika pro děti, Fotbal, Trampolíny, Gymnastika, Sportovky, Orienťák, Jumping, Míčové hry, Stolní 

tenis, Badminton, Jezdecký kroužek, Florbal a sportovně-taneční kroužky.  

Celkový počet účastníků ve školním roce 2017/2018–352. 

1.5 Asociace školních sportovních klubů Litoměřice  

Asociace školních sportovních klubů České republiky je multisportovní zapsaný spolek, který iniciuje 

a podporuje pohybové a sportovní aktivity ve školních sportovních klubech v celé republice.  

Zásadně se odlišuje pojetím činnosti od ostatních sportovních sdružení tím, že svým programem vytváří 

kladný vztah k pohybovým aktivitám, ovlivňuje hodnotovou orientaci a poskytuje alternativu pro volný 

čas. Akcentuje prožitek a samotnou účast v pohybových aktivitách. Činnost asociace zajišťují převážně 

odborníci z řad učitelů, rodičů a trenérů, kteří jako vedoucí kroužků školních sportovních klubů přímo 

působí na děti a mládež na základních a středních školách. Jejich činnost je dobrovolná a vykonávají ji 

ve svém volném čase. 

Cílem je zapojit co nejvíce žáků a studentů, bez ohledu na výkon. 

Organizační struktura pokrývá celou Českou republiku. Základní organizační jednotkou je školní 

sportovní klub. Organizačními složkami zodpovědnými za koordinaci činností v regionech jsou okresní 

a krajské rady, případně sekretariát centra AŠSK ČR. AŠSK ČR je partnerem MŠMT a jiných 

tělovýchovných organizací, přidruženým členem ČOV a české olympijské akademie. AŠSK ČR je 

oficiálním zástupcem České republiky v Mezinárodní federaci školního sportu, která sdružuje více než 

80 zemí světa. 

Okresní rada AŠSK Litoměřice organizuje sportovní soutěže pro žáky základních a středních škol 

z původního okresu Litoměřice.  K tradičním soutěžím s vysokou účastí patří Pohár rozhlasu v atletice, 

nebo MC Donald ‘s Cup. Mezi sporty nalezneme soutěže ve florbalu, halové kopané, fotbalu, plavání, 

volejbalu, košíkové, házené, vybíjené a další. 

V rámci města Litoměřice fungují na všech základních školách ŠSK. Na středních školách v Litoměřicích 

funguje jeden ŠSK, a to při Gymnáziu Josefa Jungmanna. 

1.6 Zdravé město  

Zdravé město je označení pro město, které je aktivně zapojeno do projektu Zdravé město iniciovaného 

Světovou zdravotnickou organizací. Intenzivně se zabývá všemi oblastmi života, které mohou mít vliv 
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na zdraví a pohodu obyvatel. Všechna Zdravá města spojuje především myšlenka kvalitnějšího, 

zdravějšího a spokojenějšího života svých občanů.  

Zdravé město Litoměřice podporuje kvalitu života a zdraví obyvatel s ohledem na dlouhodobou 

budoucnost, strategicky řídí rozvoj města, zapojuje veřejnost do plánovacích procesů, vytváří 

partnerství. V rámci programu probíhají diskuze s veřejností, veřejná projednávání, plánovací setkání, 

kulaté stoly, průzkumy a ankety, díky nimž dochází ke zkvalitnění činnosti městského úřadu.  

V rámci Zdravého města probíhají celostátní osvětové kampaně (Den Země, Národní dny bez úrazů, 

Dny zdraví, Světový den bez tabáku, Evropský týden mobility a 30 dní pro neziskový sektor), v rámci 

kterých organizuje konkrétní aktivity na podporu zdraví a zdravého životního stylu (Bez přilby 

už nevyjedu, Bezpečná cesta dětí do školy, měření zdravotních ukazatelů, prevence kouření apod.). 

Stejně tak má Zdravé město Litoměřice vytvořen systém podporující aktivitu organizací, institucí 

i aktivních občanů, kteří chtějí přispět k rozvoji města a ke zlepšení kvality života obyvatel města. 

V rámci dotačního programu jsou tak každoročně rozdělovány finanční prostředky těm žadatelům, 

kteří mají zájem aktivizovat dobrou akcí život ve městě. 

1.7 Sportovní infrastruktura 

V Litoměřicích jsou sportovní zařízení ve vlastnictví a správě kraje, města, sportovních spolků 

a soukromých subjektů. Řada sportovišť je provozována příspěvkovými organizacemi města – 

základními školami. V rámci tohoto provozu slouží tedy především žákům základních škol 

v Litoměřicích. Hlavní organizací zabývající se správou sportovní infrastruktury je příspěvková 

organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích. Do správy této organizace patří zimní stadion, 

plavecký bazén, fotbalový stadion, letní koupaliště a tělocvična v kasárnách Pod Radobýlem.  

Seznam sportovišť na území města Litoměřice 

1) Kalich Arena (v provozu od r. 2010) 

• ledová plocha 

• velká tělocvična 

• malá tělocvična 

• HFL Training Centre 

2) Fotbalový stadion 

• hřiště „A“ 

• hřiště „B“ 
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3) Plavecký bazén 

• plavecké bazény 

• posilovna 

• tenisový kurt 

• beach volejbalový kurt 

4) Letní koupaliště 

• plavecké bazény 

• beach volejbalové kurty 

• basketbalové hřiště 

• kurty 

5) Slavoj Litoměřice 

• tenisové kurty 

• hokejbalové hřiště 

• veslařská loděnice 

• jachetní loděnice 

• lezecký a turistický areál u letního koupaliště 

6) ZŠ U Stadionu 

• tělocvična 

• posilovna 

• atletické hřiště 

• fotbalové hřiště 

7) TJ Sokol Litoměřice 

• tělocvična 

• hřiště  

• kurty 

8) TJ Sokol Pokratice 

• tělocvična 

• fotbalové hřiště 

• hřiště s umělým povrchem 

• kurty 

9) Gymnázium Litoměřice 

• velká tělocvična 

• malá tělocvična 

• tělocvična pro stolní tenis 
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10) Masarykova ZŠ 

• basketbalové hřiště 

• fotbalové hřiště 

• kurty (tenis, volejbal, nohejbal) 

• atletické hřiště 

• beachvolejbalové hřiště 

11) ZŠ Ladova 

• Tělocvična velká 

• Tělocvična malá (tatami) a s lezeckou stěnou 

• venkovní hřiště  

• atletická dráha  

12) ZŠ Havlíčkova 

• velká tělocvična 

• malá tělocvična 

• atletické hřiště 

• fotbalové hřiště 

13) ZŠ Boženy Němcové 

• tělocvična 

• venkovní hřiště 

14) Dětské dopravní hřiště 

15) tělocvična ZŠ Na Valech 

16) tělocvična Lingua Universal 

17) tělocvična Střední pedagogická škola 

18) tělocvična Základní škola a praktická škola Šaldova 

19) Dům kultury Litoměřice 

20) tělocvična kasárna Pod Radobýlem 

21) tělocvična Beseda 

22) tělocvična / sál 5. května 

23) posilovna Golem 

24) posilovna Beseda 

25) posilovna Družba 

26) beach volejbalové kurty – kasárna Dukelských hrdinů 

27) cyklistická dráha BMX na Bílé stráni 

28) tělocvična „bojové“ sporty – kasárna Dukelských hrdinů  
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29) skate park 

30) dětská hřiště a workout zóna 

1.7.1 Využití stávajících kapacit 

Na základě dotazníkového šetření města Litoměřice bylo zjištěno, že stávající kapacita sportovních 

zařízení není schopna uspokojit nároky všech sportovních klubů. Sportovním klubům chybí měsíčně 

téměř 25 hodin sportovišť pro vlastní činnost. Jedná se zejména o tělocvičny či fotbalová hřiště. Téměř 

všechny kluby by přivítaly rozšíření současných kapacit pro vlastní účely. Volné kapacity naproti tomu 

vykazuje tělocvična TJ Sokol Pokratice v dopoledních hodinách 8-15 hodin v pracovní dny. Kapacity 

všech největších a vhodných sportovních staveb ve městě Litoměřice jsou především v odpoledních 

hodinách zcela naplněny organizovanou sportovní činností klubů a chybí prostor nejen pro rozšíření 

aktivit klubů, ale také pro neorganizovanou činnost jednotlivců. Jednotlivé kluby tyto nedostačující 

kapacity v dotazníkových řízeních nevykazují, neboť za stávajícího stavu došly ke kompromisu 

a podařilo se jim chybějící kapacity ne zcela ideálně vyřešit.  

        SK vykazující nedostatečnou kapacitu:                                            

• JC Litokan Litoměřice, z.s.  4 hodiny / týden (tělocvična), 

• OS Litoměřická Florbalová Parta LFP  15 hodin / týden (tělocvična), 

• Karatedó Steklý, z.s.   2,5 hodiny / týden (tělocvična), 

• Veslařský klub Slavoj Litoměřice, z.s. 1,8 hodiny / týden (bazén, tělocvična v zimním období) 

Gardenline Litoměřice, spolek, který se věnuje futsalu, nemá v současné době v Litoměřicích žádné 

prostory, které by bylo možné využít pro trénování a hraní utkání. Tělocvičny v Litoměřicích nemají 

dostatečné rozměry, spolek proto musí působit v halách v Lovosicích a v Ústí nad Labem. 

Plavecký klub Litoměřice, z. s. má problém s kapacitou v červenci, kdy dochází k odstávce plaveckého 

bazénu z důvodu pravidelné údržby. Vzhledem k tomu, že sezóna končí plaveckému klubu až 

v polovině července, musí spolek hledat náhradní varianty. Pro nadcházející sezóny bude situace 

vyřešena koordinací prázdninové odstávky plaveckého bazénu ze strany MSZ v Litoměřicích, aby mohlo 

být požadavkům Plaveckého klubu vyhověno. 

Spolek Trampolíny Litoměřice, z.s. má v současné době k dispozici nevyhovující kapacity, ve kterých je 

potřeba po každém tréninku sklízet trampolíny a další pomůcky. Město Litoměřice hledá nový prostor 

a aktuálně se zpracovává projektová dokumentace pro využití budovy bývalého vojenského kina 

v kasárnách Pod Radobýlem. 

Dotazníková šetření zahrnují pouze organizované sportovní kluby a není z nich možné zjistit potřeby 

neorganizovaných sportovců pro jejich volnočasové aktivity. Mezi často diskutované problémy ve 
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veřejném fóru patří například nedostačující počet cyklostezek na území města, což nedovoluje 

cyklistům pohybovat se bezpečně po silnicích, dále pak chybějící multifunkční sportovní hala, která by 

byla schopna pojmout několik sportů zároveň a sloužila by i rekreačnímu, nikoliv pouze 

organizovanému sportování včetně zajištění adekvátního zázemí pro diváky. 

Dalším problémem je nevyhovující stav skateparku na Střeleckém ostrově. Oprava mostu sice částečně 

vyřešila zatékání na plechové rampy, ale nadále zůstává starý a pro skateboarding nevhodný povrch. 

Plechové rampy vyhovují kolům, ale pro skate jsou mnohem vhodnější a pro údržbu snadnější rampy 

a povrchy betonové. Chybějící investice do skateparku je opakovaně připomínána jak mladými jezdci, 

tak rodiči dětí, kteří tento sport podporují, ale nemohou ho v Litoměřicích plnohodnotně rozvíjet. 

Skatepark také plní důležitou funkci pro setkávání mladých lidí a je proto nutné, aby byl udržovaný, 

odpovídal moderním normám pro tento sport a sportoviště bylo vybaveno základními náležitostmi 

(jako jsou např. pravidla chování a pravidelně vyvážené popelnice). Umístění skateparku je velmi 

výhodné vzhledem k napojení na ovál a cyklostezku. Jen je třeba instalovat jednoduché zábrany pro 

vlet ptáků do mostní konstrukce. 

1.7.2 Výdaje na provoz sportovní infrastruktury 

Největším provozovatelem sportovišť v Litoměřicích je příspěvková organizace Městská sportovní 

zařízení v Litoměřicích. Do správy této organizace patří Kalich Arena (ledová plocha, víceúčelová 

tělocvična, malá tělocvična), plavecký bazén, fotbalový stadion, letní koupaliště a tělocvična 

v kasárnách Pod Radobýlem. Město Litoměřice ročně přispívá na provoz této organizace částkou ve 

výši zhruba 30 milionů Kč na zajištění provozu a údržbu sportovišť. Celkové náklady na provoz zařízení 

jsou o cca 10 milionů Kč vyšší. Chybějící částku MSZ pokrývají výnosy z vlastní činnosti. Výdaje v sobě 

zahrnují především náklady na energie a mzdy zaměstnanců. Tyto dvě položky představují více než dvě 

třetiny celkových nákladů. Zbývající část tvoří např. opravy a udržování, zajištění služeb externími 

dodavateli nebo spotřeba materiálu. 

Vlastní provozní výnosy jsou tvořeny především prodejem služeb – vstupné na jednotlivá sportoviště. 
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Obrázek 1: Náklady / výnosy / příspěvek MSZ v letech 2013-2017 (v tis. Kč) 

 

Provoz, opravy a údržba školních hřišť a tělocvičen na základních školách jsou v Litoměřicích hrazeny 

jednak z příspěvku města Litoměřice, dále pak částečně i z výnosů v doplňkové činnosti těchto 

příspěvkových organizací města – přehled 2015-2017: 

 

Tabulka 4: Výdaje na provoz, opravy a údržbu školních hřišť 

Jelikož je zájmem města podporovat aktivní trávení volného času všech svých obyvatel bez rozdílu 

věku, hradí ze svého rozpočtu každoročně platy správců těchto hřišť a tělocvičen. Přehled viz tabulka: 

 

Tabulka 5: Výdaje na platy správců hřišť a tělocvičen 

 

 

 

 výdaje v tis. Kč / období 2015 2016 2017 CELKEM

CELKEM 386 566 211 1 163

období / příspěvek v tis. Kč 2015 2016 2017 2018

příspěvek na platy - správci hřiště ZŠ 3 685 3 782 3 766 4 395
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Dalšími provozovateli sportovišť jsou sportovní spolky (vlastnictví nebo pronájem), kterým v současné 

době město přispívá v rámci podpory na celoroční činnost.  

Sportovní klub rok 2015  

(v tis. Kč) 

rok 2016 

(v tis. Kč) 

rok 2017 

(v tis. Kč) 

Slavoj Litoměřice, z.s. 4 300 4 300 4 300 

TJ Sokol Litoměřice 1 327 1 259 1 335 

TJ Sokol Pokratice – Litoměřice z.s. 896 955 950 

Tabulka 6: Přehled výdajů na sportovní infrastrukturu mimo vlastnictví města 

1.7.3 Mimořádné dotace spojené se sportovní infrastrukturou v letech 2013-2018  

2018 

JC Litokan Litoměřice, z.s. – 80.000 Kč – nákup judistických žíněnek 

2018 

JC Litokan Litoměřice, z.s. – 80.000 Kč – nákup judistických žíněnek 

Trampolíny Litoměřice, z.s. – 300.000 Kč – dofinancování vypracování projektové dokumentace 

k vybudování víceúčelového sportovního centra v objektu bývalého kina v areálu kasáren Pod 

Radobýlem v Litoměřicích. 

2017 

Slavoj Litoměřice, z.s. - 350.000 Kč + 350.000 Kč návratná finanční výpomoc 

- první splátka ve výši 70.000 Kč ZM prominuta 

- dodávka a montáž plastového povrchu hokejbalového hřiště 

2016 

JC Litokan Litoměřice, z.s. – 30.000 Kč – nákup judistických žíněnek (tatami) 

2014 

Slavoj Litoměřice, z.s. – 1.200.000 Kč – dokončení povrchu dvou tenisových kurtů 

Slavoj Litoměřice, z.s. – 1.040.000 Kč – pořízení nových mantinelů pro hokejbalové hřiště 

Příslib finanční podpory projektů z rozpočtu města – výzvy MŠMT 

2017 

Gardenline Litoměřice, spolek – rekonstrukce sportovního areálu Pod Radobýlem Litoměřice 

2016 

TJ Sokol Pokratice – Litoměřice z.s. – rekonstrukce plochy fotbalového hřiště 
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1.7.4 Veřejná dětská a sportovní hřiště 

Na území města Litoměřice se nachází celkem 48 dětských a sportovních veřejných hřišť, která se liší 

nejen svým účelem, ale také svou kvalitou a stářím. Tato veřejná hřiště umožňují obyvatelům všech 

věkových kategorií spontánní a neorganizovanou pohybovou aktivitu. Více info na: 

http://litomerice.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=56abd03db2d0434c876339369

36b9114 

Obrázek 2 zobrazuje veřejná sportoviště (červená značka) a dětská hřiště (modrá značka). 

 Tato hřiště jsou udržována a spravována odborem územního rozvoje, MěÚ Litoměřice. Přehled výdajů 

za 2015-2017: 

 

Tabulka 7: Výdaje na údržbu a správu veřejných hřišť 

 

Obrázek 2: Umístění dětských a sportovních hřišť 

období / výdaje v tis. Kč 2015 2016 2017

výdaje na údržbu / obnovu 964 702 696

http://litomerice.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=56abd03db2d0434c87633936936b9114
http://litomerice.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=56abd03db2d0434c87633936936b9114
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1.7.5 Zásobník projektů  

Zásobník projektů města Litoměřice zahrnuje více než sto různorodých projektů. 8 z nich se týká 

sportovní infrastruktury. Nejnákladnějším uvažovaným projektem je výstavba multifunkční sportovní 

haly v areálu výstaviště Zahrady Čech, náklady na vybudování této haly se pohybují okolo 

70 milionů Kč, druhým nákladným projektem je vybudování víceúčelové sportovní haly pro potřeby 

Masarykovy ZŠ a Gymnázia Josefa Jungmanna. 

Většina projektů bude uskutečněna pouze v případě, že bude možnost zajistit externí finanční zdroje 

mimo rozpočet města Litoměřice – např. dotace Regionálního operačního programu či ministerstev. 

 

Tabulka 8: Zásobník projektů – projekty týkající se sportovní infrastruktury 

1.8 Financování sportu v Litoměřicích 2013–2018 

Od roku 2013 je klíčovým zdrojem rozpočtu města Litoměřice pro financování sportu daň z hazardu, 

resp. výnosy z této daně dle platného znění zákonů č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách 

a č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. K přímému financování sportu ze strany města Litoměřice 

dochází prostřednictvím vyhlášených dotačních programů, do kterých se musí jednotlivé sportovní 

kluby podat žádost. Dotace nejsou nárokové a rozhoduje o nich Zastupitelstvo města nebo Rada města 

na základě návrhu Komise sportu. V roce 2018 byly vypsány dva dotační programy, a sice „Podpora 

celoroční činnosti sportovních spolků“ a „Sport pro zdraví/sport pro všechny“. Dohromady se v obou 

dotačních programech se v roce 2018 rozdělovalo 16 275 000 Kč, z toho 15 900 000 Kč na podporu 

celoroční činnosti spolků, což odpovídá 4 % příjmové stránky celého rozpočtu města Litoměřice (po 

odečtení transferových příjmů), a 56 % z příjmů získaných ze zdanění hazardních her.  

Název projektu Popis projektu Odpovědnost

Celkové 

náklady v tis. 

Kč

Budování cyklostezky Mlékojedy , Želetice, 

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

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

ZŠ  Masarykova Vybudování víceúčelovésportovní haly pro Masarykovy ZŠ a G JJ OŠKSaPP 25 000

ZŠ Havlíčkova Rekonstrukce atletického oválu OŠKSaPP 2 000

Kalich Arena Vyřešení parkovaní u zimního stadionu OUR 3 300

Sportovní hala Zahrada Čech Multifunkční sportovní hala OUR 70 000

Koupaliště MSZ - letní koupaliště - instalace technologií oddělení fi ltrace OŽP 2 200

Odvedení splaškových vod z koupaliště Napojení koupaliště na  ČOV OŽP 1 000
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Dotaci na podporu celoroční činnosti získalo v tomto roce 32 sportovních klubů/oddílů. V programu 

podpory „Sport pro zdraví/sport pro všechny“ bylo městem podpořeno 20 projektů. 

 

   2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Celkem příjmy 424 489 512 590 567 008 467 306 435 915 521 117 

- Přijaté transfery 72 238 113 502 172 038 70 770 41 277 77 175 

Celkem příjmy bez transferů 352 251 399 088 394 970 396 536 394 638 443 942 

Daň z hazardních her 15 440 20 679 22 600 25 910 25 620 29 000 

Dotace na činnost a investice sp. oddílů 12 106 9 630 13 992 14 595 15 295 16 125 

Dotace / příjmy (bez transferů) 3% 2% 4% 4% 4% 4% 

Dotace / hazard 78% 47% 62% 56% 60% 56% 

Tabulka 9: Přehled vývoje rozpočtu a dotací na činnost sport. klubů 

1.8.1 Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích 

Jedná se o program, který slouží k úhradě provozních nákladů souvisejících s činností spolku. Dotace 

jsou určeny na úhradu nákladů spojených se zabezpečením celoroční činnosti sportovních spolků, a to: 

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, ve vlastnictví spolku, přepravujících osoby na sportovní akce, platby 

rozhodčím, soutěžně technické záležitosti (hostování a přestup hráčů), neinvestiční opravy (havárie), 

údržba vlastních sportovišť. 

V letech 2013–2018 rostl objem poskytnutých finančních prostředků v rámci dotačních programů 

určených na celoroční činnost: 
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Obrázek 3: Přehled finančních prostředků poskytnutých sportovním klubům 

Obrázek 3 znázorňuje nárůst dotačních prostředků, které město Litoměřice poskytlo sportovním 

neziskovým subjektům v letech 2012–2018. Objem těchto finančních prostředků se neustále zvyšuje 

a za období 2013-2017 narostl téměř o 4 miliony Kč. V porovnání s rokem 2012, tedy před novelou 

loterijního zákona, se celková částka zvýšila takřka o 10,5 milionu Kč. Tyto dotace jsou rozdělovány 

z prostředků rozpočtu města Litoměřice. Problémem pro sportovní organizace ale je, že prostředky 

jsou vždy schvalovány pouze na období jednoho kalendářního roku, což neumožňuje sportovním 

klubům plánovat dlouhodobé a střednědobé koncepce. Nemají zaručeno, zda a v jaké výši jim bude 

dotace poskytnuta na další kalendářní rok. Ke schvalování výše dotací dochází nejdříve při schvalování 

rozpočtu města Litoměřice na nadcházející rok, tedy nejdříve v prosinci. Řada sportovních klubů tak 

má potvrzený příjem z dotace až v probíhající soutěži a její nepřidělení by ohrozilo či znemožnilo 

dohrání soutěže a dotčený sportovní klub by nebyl schopen dostát svým smluvním závazkům, což by 

mohlo vést až k insolvenčnímu řízení a ukončení činnosti sportovního klubu. 
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Tabulka 10: Dotace na celoroční činnost sportovních spolků v letech 2017-2018 

 

Vezmeme-li v úvahu Slavoj Litoměřice, z.s. jako subjekt sdružující i sportovní oddíly s vlastní právní 

subjektivitou (ad 1.2), dosáhne dotace na rok 2018 celkové výše 3.615.000 Kč, což řadí Slavoj na druhou 

nejvyšší částku ze všech poskytnutých dotací na celoroční činnosti. 

sportovní spolek 2017 2018

Aerobic Club Litoměřice -  Kč                      -  Kč                      

Atletická přípravka při ZŠ Ladova Litoměřice, z.s. 107 000 Kč             107 000 Kč             

Beach Club Litoměřice - spolek 30 000 Kč               30 000 Kč               

DMC Revolution, z.s. 80 000 Kč               80 000 Kč               

Eduard Šmidt - Karate Club z.s., oddíl tradičního karate 35 000 Kč               35 000 Kč               

FK Litoměřicko, z.s. 2 600 000 Kč         2 600 000 Kč         

Gardenline Litoměřice, spolek 200 000 Kč             250 000 Kč             

HC Stadion Litoměřice, z. s. 6 000 000 Kč         6 200 000 Kč         

Isshin Kan z.s. 32 000 Kč               32 000 Kč               

JC Litokan Litoměřice, z.s. 62 000 Kč               65 000 Kč               

Karatedó Steklý, z.s. 80 000 Kč               80 000 Kč               

Klub stolního tenisu Kalich Litoměřice, z. s. 60 000 Kč               60 000 Kč               

KRK triatlon z.s. 26 000 Kč               26 000 Kč               

Litoměřická šachová škola spolek 35 000 Kč               35 000 Kč               

LTM Bikers 24 000 Kč               20 000 Kč               

Občanské sdružení Litoměřická Florbalová Parta LFP  100 000 Kč             100 000 Kč             

Plavecký klub Litoměřice, z. s. 200 000 Kč             220 000 Kč             

Potápěčský klub Kraken Litoměřice p.s. 82 000 Kč               80 000 Kč               

Slavoj Basketbalový klub Litoměřice 2 200 000 Kč         2 200 000 Kč         

Slavoj Litoměřice, z.s. 900 000 Kč             900 000 Kč             

Spolek stáje Čeřeniště 25 000 Kč               25 000 Kč               

Sport Judo Litoměřice, z.s. 425 000 Kč             430 000 Kč             

Šachový klub Slavoj Litoměřice, z. s. 32 000 Kč               35 000 Kč               

ŠSK při ZŠ Havlíčkova, Litoměřice 10 000 Kč               10 000 Kč               

ŠSK při ZŠ Ladova, Litoměřice 10 000 Kč               10 000 Kč               

Table Tennis Club Litoměřice, z.s. 250 000 Kč             250 000 Kč             

Taneční škola Funky Dangers z.s. 100 000 Kč             

TAPOS Litoměřice, z.s. 40 000 Kč               40 000 Kč               

TJ Slovan 700 000 Kč             900 000 Kč             

TJ Sokol Litoměřice 80 000 Kč               80 000 Kč               

TJ Sokol Pokratice - Litoměřice z.s. 300 000 Kč             400 000 Kč             

Trampolíny Litoměřice, z.s. 110 000 Kč             120 000 Kč             

Veslařský klub Slavoj Litoměřice, z.s. 365 000 Kč             380 000 Kč             

CELKEM 15 200 000 Kč       15 900 000 Kč       
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1.8.2 Lední hokej, fotbal, basketbal 

Čtyři sportovní kluby (HC Stadion Litoměřice, FK Litoměřicko, Slavoj BK Litoměřice a TJ Slovan 

Litoměřice) žádají o dotace již před koncem kalendářního roku (listopad) tak, aby o jejich schválení 

mohlo rozhodnout Zastupitelstvo města Litoměřice do konce řádného roku. Tyto čtyři spolky mají 

v rozpočtu města vyčleněnou samostatnou kapitolu. Dotace slouží k podpoře celoroční činnosti 

uvedených sportovních spolků. 

sportovní spolek 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

FK Litoměřice, z.s. 637 000  1 300 000  1 320 000  1 900 000  1 900 000  2 600 000  2 600 000  

HC Stadion Litoměřice, z. s. 2 428 500  5 450 000   5 400 000  5 700 000  5 700 000  6 000 000  6 200 000  

Slavoj Basketbalový klub Litoměřice 764 400  1 940 000   1 940 000   2 050 000   2 000 000   2 200 000  2 200 000   

TJ Slovan Litoměřice z.s. 74 227  168 241  375 000   550 000   600 000  700 000  900 000  

CELKEM 3 904 127   8 858 241  9 035 000  10 200 000  10 200 000  11 500 000  11 900 000  

Tabulka 11: Vývoj výše dotací 2012-2018 (údaje v Kč) 

 

 

Obrázek 4: Vývoj výše dotací 2012-2018 
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Z uvedených dat je vidět rostoucí trend při udělování dotací těmto čtyřem sportovním klubům. Jedná 

se o sportovní kluby, které organizují týmové sporty. Jejich náklady spojené s účastí v soutěžích jsou 

nejvyšší ze všech klubů ve městě. Výše těchto nákladů souvisí s úrovní hraných soutěží. V seniorských 

kategoriích se HC Stadion Litoměřice účastní druhé nejvyšší soutěže – I. liga ČR, FK Litoměřicko je 

účastníkem 3. nejvyšší soutěže – ČFL, Slavoj Basketbalový klub Litoměřice se účastní druhé nejvyšší 

soutěže – 1. liga mužů a TJ Slovan Litoměřice se účastní druhé nejvyšší soutěže – ligy žen.  

Obrázek 5 znázorňuje celkovou výši dotace na celoroční činnost spolku očištěnou o částku určenou pro 

lední hokej, fotbal a basketbal. I z tohoto grafu je patrné, že celková výše dotačních prostředků 

v posledních letech výrazně roste a mezi sportovní kluby se dostává stále více prostředků z rozpočtu 

města Litoměřice. 

 

Obrázek 5: Přehled finančních prostředků poskytnutých zbývajícím sportovním klubům 

1.8.3 Program podpory „Sport pro zdraví/sport pro všechny“ 

Dotace jsou určeny jako částečná kompenzace nákladů na jednorázové akce sportovního charakteru 

v oblasti „Sport pro zdraví/sport pro všechny“, které jsou otevřené pro širokou veřejnost z Litoměřic. 

Cílem dotace je podpořit zdravotní a edukační efekt, což předpokládá, že program bude zabezpečován 

především sportovními kluby, které mají ke sportu profesní vztah, trenérsko-pedagogické schopnosti 

a materiální zázemí. Dotace je přednostně určena pro neregistrované členy sportovních klubů.  
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Tabulka 12: Přehled přidělených dotací „Sport pro zdraví/sport pro všechny“ v roce 2018 
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1.8.4 Program podpory „talentovaná mládež, MS, ME, MČR, handicap sportovci“ 

Jedná se o každoročně schválený výdaj v rozpočtu města ve výši 100 000 Kč na podporu mimořádných 

úspěchů, zejména v individuálních sportech (výjimečně i kolektivních) na úhradu výdajů nad rámec 

běžných soutěží jako MČR, ME, MS. Individuální žádosti jsou během roku projednány v komisi sportu 

a následně předloženy do Rady města. 
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2. SWOT analýza 

SWOT analýza poskytuje podklady pro formulaci rozvojových směrů a aktivit, podnikových strategií 

a strategických cílů. Spočívá v rozboru a hodnocení současného stavu organizace (vnitřní prostředí) 

a současné situace okolí organizace (vnější prostředí). 

Ve vnitřním prostředí jsou identifikovány silné a slabé stránky, které jsou vymezeny vnitřními faktory 

efektivnosti organizace ve všech významných oblastech. 

Vnější prostředí tvoří oblasti, které organizace sama nemůže ovlivnit – existují nezávisle na organizaci 

a jejím působení a působí tedy z prostředí mimo organizaci. Ve vnějším prostředí identifikujeme 

příležitosti a hrozby ve všech významných oblastech, které v organizaci působí: P – politické, E – 

ekonomické, S – sociální, T – technologické, L – legislativní, E – ekologické. Analýzu příležitostí a hrozeb 

lze tedy realizovat s využitím PESTLE analýzy. 

Oblast sportu není možné pevně ohraničit, dochází k prolínání celé řady ostatních příbuzných oblastí – 

například školství, kultura, cestovních ruch, zdravotnictví, ekologie, životní prostředí, ekonomika, 

právní rámec a dalších. Jedna oblast výrazně ovlivňuje ty ostatní a nastávají tak změny ve více 

odvětvích. Dochází tak k součinnosti celé řady odborníků na jednotlivé obory, což vyžaduje pravidelnou 

diskusi.  
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SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

• tradice sportovního vyžití 

• silná členská základna 

• sportoviště ve vlastnictví města 

• rostoucí finanční podpora ze strany města 

• stabilní finanční situace města 

• přerozdělení peněz z hazardu mezi sportovní 

kluby 

• využití sportovišť v majetku města MŠ a ZŠ 

• optimalizace nákladů na energie  

 

• krátkodobá dotační politika 

• neexistence systémové koncepce 

• neexistující multifunkční sportovní hala se 

zázemím pro sportovce a diváky 

• chybějící infrastruktura pro cyklisty 

• chybějící infrastruktura pro některé 

sportovní kluby, zázemí, kanceláře 

• chybějící řádný atletický stadion 

• spolupráce s podnikateli a firmami z regionu 

• závislost sportovních klubů na dotaci města 

• riziko nepřidělení dotace v průběhu 

rozehrané sportovní sezóny 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

• vybudování sportovišť v areálech bývalých 

vojenských kasáren 

• využití areálu Zahrady Čech 

• zpřístupnění sportovišť seniorům a dětem 

• schválení dlouhodobého financování 

sportovních klubů – závazný – nezávislost na 

politické situaci 

• zřízení sportovních tříd na ZŠ 

• zapojení ZŠ – program Hodina pohybu navíc 

• dotace EU – údržba a budování infrastruktury 

• dotace MŠMT – údržba a budování 

infrastruktury 

• pravidla EU 

• snižující se zájem o aktivní sport u dětí 

• zhoršení zdravotního stavu obyvatel 

• závislost na politické situaci  

• změna loterijního zákona 

• rozpočtové určení daní 

• nedostatečná finanční podpora sportu ze 

strany státu (MŠMT) 

• neefektivní a nepřehledné financování 

sportu prostřednictvím MŠMT 

• chybí specifický a aktuální zákon o postavení 

sportu, sportovních klubů a sportovců 

• nedostatečně vyřešené daňové záležitosti 

Tabulka 13: SWOT analýza 
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3. VIZE – cíle podpory sportu na období 2018–2023 

Koncepce rozvoje sportu v Litoměřicích má za cíl podrobně představit směřování podpory sportu 

v období 2018-2023. Doporučuje, jaké postupy má město Litoměřice v daném období zvolit a jak 

podporovat sportovní činnost jeho obyvatel, a tím jim sport obecně přiblížit. 

Sport je nutné chápat jako součást normálního života. Ne jako mimořádnou aktivitu. Je důležité, aby 

byl sport brán jako jedna ze stránek rozvoje osobnosti již od raného dětství a tomu přizpůsobit 

podmínky pro provozování sportu ve městě Litoměřice pro aktivní i pasivní uživatele z řad co nejširší 

veřejnosti. Město musí vytvářet podmínky a podporovat nejen činnost sportovních klubů 

(organizovaný sport), ale také umožnit především dětem a mládeži provozovat sportovní aktivity dle 

svých aktuálních potřeb (neorganizovaný sport). Při vytváření a udržování podmínek je třeba brát 

v úvahu specifické podmínky města – např. již existující infrastrukturu, možnosti výstavby nových 

sportovišť, tradici sportovních odvětví, poptávku ze strany sportující veřejnosti, ekonomické dopady 

apod.  Město se musí soustředit i na podporu mimořádných sportovních akcí, které lze mj. chápat i jako 

motivační prostředek pro budování vztahu ke sportu v dětství. V rámci výkonnostního a vrcholového 

sportu je potřeba podporovat prestižní sportovní odvětví, která městu přinášejí reprezentativní či 

ekonomický užitek a zároveň poskytují sportovní vyžití pasivních účastníků.  

Více se jednotlivým prioritám věnují následující kapitoly. 

Indikátory pro zařazení sportovního klubu do jednotlivých kategorií: 

A. Ekonomická náročnost 

B. Členská základna 

C. Význam pro reprezentaci města 

D. Tradice 

E. Cestovní ruch/divácká návštěvnost 

F. Popularita 

G. Nejvyšší hraná soutěž / profesionální soutěž / nejvyšší dosažené úspěchy 

H. Olympijský sport 

I. Sport pro všechny (SPV) 
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Tabulka 14: Kategorizace sportovních klubů 

3.1 Priority, tradiční sportovní odvětví, akce mimořádného významu 

Koncepce stanovuje jednotlivé prioritní okruhy, které město Litoměřice zajišťuje. 

Priorita 1: Sport pro zdraví / sport pro všechny 

Podrobněji Kapitola 3.2 

Priorita 2: Dostatečná podpora pro sportovní kluby při práci s dětmi a mládeží 

Podrobněji Kapitola 3.3 

Priorita 3: Dlouhodobá a garantovaná podpora výkonnostního a vrcholového sportu 

Podrobněji Kapitola 3.4 

Priorita 4: Kvalita tělesné výchovy na MŠ a ZŠ 

Podrobněji Kapitola 3.2.1 

Priorita 5: Podpora sportovních akcí mimořádného významu 

V závislosti na kvalitě sportovní infrastruktury, schopnostech sportovních funkcionářů, kvalitě 

ubytování a dalších faktorech je možné pořádat v Litoměřicích sportovní akce mimořádného významu, 

za které jsou považovány události celorepublikového, evropského či světového významu (Mistrovství 

ČR, Mistrovství Evropy, Mistrovství světa apod.). Pořádání těchto akcí je s ohledem na jejich pozitivní 

přínos městu Litoměřice podporováno mimořádnými dotacemi, které nejsou součástí základních 

dotačních programů. 

Priorita 6: Provoz, údržba a výstavba sportovní infrastruktury 

Podrobněji kapitola 3.5 

Kategorie I Kategorie II Kategorie III Kategorie IV

FK Litoměřicko, z.s. Slavoj Litoměřice, z.s.
Atletická přípravka při ZŠ Ladova

Litoměřice, z.s.
Beach Club Litoměřice - spolek

HC Stadion Litoměřice, z.s. Sport Judo Litoměřice, z.s. DMC Revolution, z.s. Český unicyklistický svaz, z.s. - Uners

Slavoj Basketbalový klub Litoměřice
Veslařský klub Slavoj Litoměřice,

z.s.
Gardenline Litoměřice, spolek 

Eduard Šmidt - Karate Club z.s., oddíl

tradičního karate

TJ Slovan Litoměřice JC Litokan Litoměřice, z.s. Isshin Kan z.s.

Karatedó Steklý, z.s. KRK triatlon z.s.

Klub stolního tenisu Kalich Litoměřice, z. s. Litoměřická šachová škola spolek

Občanské sdružení Litoměřická Florbalová

Parta LFP  
LTM Bikers 

Plavecký klub Litoměřice, z. s. Spolek stáje Čeřeniště

Potápěčský klub Kraken Litoměřice p.s. Šachový klub Slavoj Litoměřice, z. s. 

Table Tennis Club Litoměřice, z.s. ŠSK při ZŠ Havlíčkova, Litoměřice

Taneční škola Funky Dangers z.s. ŠSK při ZŠ Ladova, Litoměřice

TJ Sokol Litoměřice TAPOS Litoměřice, z.s.

TJ Sokol Pokratice - Litoměřice z.s.

Trampolíny Litoměřice, z.s.
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3.2 Sport pro zdraví / sport pro všechny 

V rámci koncepce je potřeba zachovat aktuální dotační program „Sport pro zdraví/sport pro všechny“ 

(viz Kapitola 1.8.3). 

Aktivní sportování nepředstavuje pouze organizovaná činnost v rámci sportovních klubů. Velké 

množství obyvatel dává přednost neorganizovanému sportování. Pro tyto občany je třeba připravit 

ucelený program využívání sportovní infrastruktury a podpory zdravého životního stylu, který je se 

sportem úzce spjat. 

Aktivní sportovci jsou dle věkových kategorií rozděleni do tří skupin – děti a mládež, dospělí a senioři. 

Hlavním cílem musí být přivedení co nejvyššího počtu dětí ke sportu a vybudování kladného vztahu 

k němu. Tím dochází k tomu, že dítě samo vyžaduje sportovní činnost a kladný vztah si přenáší i do 

dalších fází života.  

3.2.1 Budování vztahu dětí ke sportu 

Budování pozitivního vztahu ke sportu začíná již od samotného narození dítěte. Velkou roli hraje 

působení v odborech Sportu pro všechny, v MŠ a na začátku výuky na ZŠ, především první 3 ročníky (1. 

– 3. třída). V tomto období si děti (resp. jejich rodiče) volí sportovní kroužky a v pozdějších letech si 

dítě již samo vybírá sport, který ho nejvíce zaujal. Je důležité od MŠ podporovat všestranný sportovní 

vývoj a nezatěžovat dítě upnutím se na jeden vybraný sport. Všeobecný pohybový základ pozitivně 

ovlivní rozvoj celé osobnosti v budoucím životě. Tento všeobecný pohybový základ nesmí být pouze na 

rodičích či vybraném sportovním klubu, ale je nesporné, že je třeba dítě všeobecně rozvíjet v hodinách 

školní tělesné výchovy. 

Na děti je potřeba působit nejen v rámci školní tělesné výchovy, ale vést je nenuceně k vlastní     

pohybové činnosti mimo vyučování. Rodičům a dětem musí být vysvětlovány pozitivní přínosy sportu 

tak, aby samy děti měly zájem o aktivní sportování. Osvětová činnost musí začínat již v rámci MŠ 

a pokračovat na obou stupních ZŠ. Pedagogové by měli umožnit přístup odborníkům na sportovní 

činnost např. do hodin či na schůzky rodičů a podporovat a šířit osvětovou činnost mezi své žáky. ZŠ by 

také měly být vedeny do účasti v programu „Hodina pohybu navíc“, v jehož rámci dojde k pokrytí 

zvýšených nákladů na tělesnou výchovu.  

Pozitivní roli zde sehrávají oddíly Sportu pro všechny, ve kterých jsou děti za spolupráce rodičů vedeny 

zkušenými instruktory. Základem je všestranná pohybová aktivita, přiměřená dětskému věku s 

důrazem na zdravotní aspekty již od jednoho roku dítěte. Cvičení rodičů s dětmi, zčásti samostatné, 

děti inspiruje a rozvíjí jejich touhu po vlastní zdatnosti. 
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Během výuky tělesné výchovy je třeba připravovat hodiny především u prvních tří ročníků ZŠ tak, aby 

byl kladný vztah ke sportu budován. Je potřeba zařazovat dostatečný počet her, které budou děti 

motivovat k aktivní sportovní činnosti a které v nich vybudují potřebu sportovního vyžití i mimo školní 

výuku. Do ZŠ je nutné zajistit dostatečný počet pomůcek pro různé sporty (kolektivní, individuální) a je 

možné přizvat do hodin profesionální odborníky z řad trenérů jednotlivých sportovních klubů. Každá 

ZŠ má možnost účastnit se kurzů plavání a využívat hodiny na zimní stadionu, které jsou určeny pro 

školy. Tyto hodiny by měly být využívány přednostně žáky prvních tří ročníků. 

Důležitým bodem při budování vztahu dětí ke sportu je včasná prezentace nabídky činnosti sportovních 

oddílů a klubů ve městě. V minulých letech město Litoměřice pořádalo na začátku měsíce září tzv. 

Sportovní jarmark v prostorách sportovního areálu ZŠ Havlíčkova. Akce se setkala s velkým zájmem ze 

strany veřejnosti, a proto město plánuje v této aktivitě dále pokračovat. 

Město má mít přehled o vývoji fyzické zdatnosti žáků ZŠ, a proto je vhodné pravidelně zařazovat do 

školních hodin tělesné výchovy i testování žáků. Testovací baterie bude pochopitelně odlišná pro žáky 

I. a II. stupně (např. OVOV nebo Army Test).  V květnu letošního roku proběhlo testování fyzické 

zdatnosti žáků 6. ročníků základních škol.  Je nutné zajistit pravidelnost a srovnatelnost testování a 

vyhodnocovat zdatnost dětí jako celku. To obecně umožní reagovat na zlepšující se / zhoršující se stav 

fyzické zdatnosti novými programy či udržováním již fungujících programů.  

Město v rámci svých příspěvkových organizací (MSZ, DDM Rozmarýn) zajišťuje pro své obyvatele 

některé sportovní aktivity, které jsou velmi oblíbené obyvateli města a hojně navštěvované. Jsou 

poskytovány za minimální úplatu vzhledem k faktu, že jde o veřejnou službu a významnou část nákladů 

hradí město ze svého rozpočtu v rámci poskytování příspěvku na provoz organizace. 

Plavání kojenců 

Kojenecké plavání je organizováno 1x týdně dopoledne. Děti jsou přijímány od ukončeného 6. měsíce 

věku dítěte. Jedna vyučující lekce trvá 20 minut. Cílem kojeneckého plavání a plavání rodičů s dětmi je 

pozitivně ovlivňovat tělesný, psychický i sociální rozvoj dětí. Děti se neučí plavat. Jeden kurz, který má 

deset lekcí, stojí 900 Kč. 

Veřejné bruslení 

Veřejné bruslení je organizováno během zimní sezóny od října do března, probíhá pravidelně 3x týdně 

a trvá vždy 1,5 hodiny. Základní vstupné je 30 Kč, snížené 20 Kč. 
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Kurzy bruslení pro děti 

Tyto kurzy probíhají v období říjen–únor pravidelně každou sobotu a neděli v čase 8:00-9:00. Kurzy 

jsou určeny pro děti od 4 let a jsou vedeny odbornými lektory. Děti se v rámci kurzů naučí základy 

bruslení, které mohou později rozvíjet samostatně. 

DDM Rozmarýn 

Cílem hlavní činnosti DDM Rozmarýn je podporovat aktivní trávení volného času skupiny dětí a 

mládeže, která není primárně výkonnostně orientovaná, tj. nejde většinou o členy žádného ze 

sportovních klubů a oddílů ve městě. Rozsah činnosti – Atletika pro děti, Fotbal, Trampolíny, 

Gymnastika, Sportovky, Orienťák, Jumping, Míčové hry, Stolní tenis, Badminton, Jezdecký kroužek, 

Florbal a Sportovně-taneční kroužky, případně další sportovní aktivity podle zájmu veřejnosti. 

Cvičení Rodičů a dětí, předškolního a školního žactva 

Cvičení je organizováno v odborech sportu pro všechny TJ Slavoj Litoměřice a TJ Sokol Pokratice. 

Cvičení Rodičů a dětí probíhá v několika věkových kategoriích od 1 do 4 roků dítěte. Rodiče cvičí 

střídavě s dětmi i samostatně. Tento systém přispívá k získávání odborných znalostí a ke zlepšování 

vztahu rodiče a dítěte. Děti ve věku 4–7 roků a školní mládež cvičí samostatně, zúčastňují se soutěží v 

gymnastice, atletice a závodů v přírodě. 

3.2.2 Dospělí  

Specifickou kategorií jsou dospělí, tedy ekonomicky aktivní obyvatelé města. Vztah ke sportu ovlivňuje 

nejen vlastní aktivní činnost, ale také je tento vztah přenášen na jejich potomky. Dospělí jsou 

ekonomicky samostatní a aktivnímu sportu se věnují jak organizovaně, tak spontánně na základě svých 

vlastních aktuálních potřeb.  

Právě pro potřeby spontánní sportovní činnosti je potřeba zajistit dostatečný přístup na sportoviště 

pro veřejnost, připravit infrastrukturu odpovídající potřebám sportující veřejnosti. 

3.2.3 Senioři 

Obsah aktivit je zaměřen na zlepšení zdravotního stavu a prodloužení aktivního období života. Vedle 

pravidelných cvičebních hodin je připravena nabídka relaxačních, regeneračních a rehabilitačních 

pobytů, ale také různých soutěží a tělocvičných vystoupení. Vhodná pohybová aktivita má ve vyšším 

věku nejen ochranný, ale i léčebný význam. Preventivně působí proti civilizačním onemocněním, 

oddaluje fyziologické změny vyvolané stárnutím, působí příznivě na tělesný a duševní stav a pomáhá 

k zachování soběstačnosti. 
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Cvičení seniorů probíhá tradičně v odborech Sportu pro všechny TJ Slavoj Litoměřice a TJ Sokol 

Pokratice v různých formách a pro několik věkových – výkonnostních kategorií. 

Cvičení pro seniory v Kalich Areně 

V roce 2017 bylo spuštěno cvičení pro seniory v malé tělocvičně Kalich Areny, které probíhá pravidelně 

každé úterý a čtvrtek v dopoledních hodinách. 

Cvičení pro seniory na koupališti 

Společně s otevřením letního koupaliště v roce 2018 došlo k zahájení cvičení pro seniory 

v pravidelných termínech pondělí a středa dopoledne.  

3.3 Organizovaný sport dětí a mládeže 

Prioritou podpory sportu v Litoměřicích je práce s mládeží, zajištění dostatečných prostředků pro 

celoroční fungování jednotlivých sportovních klubů, které se organizovanému sportování dětí a 

mládeže věnují. Celkové finanční zdroje určených pro dotování činnosti těchto klubů je nutné navázat 

na příjmovou stránku celkového rozpočtu města Litoměřice očištěnou o mimořádné transferové příjmy 

(2018–4 %). 

Každý subjekt musí podat žádost o dotaci, ze které vyplývají podstatné údaje – např. členská základna, 

počet kvalifikovaných trenérů a instruktorů, počty tréninků a aktivního zapojení členů do činnosti 

klubu, rozpočet organizace, získávání externích zdrojů financování (např. jiné dotační tituly), závodní 

činnost atd. Formulář je vždy zveřejněn na webových stránkách města společně s oficiálně vyhlášeným 

dotačním programem. 

Na základě předložených žádostí ve stanoveném termínu budou údaje zpracovány, vyhodnoceny 

komisí sportu podle stanovených kritérií a následně předloženy k projednání do příslušného orgánu 

města tj. Rada resp. Zastupitelstvo města. 

3.3.1 Podmínky pro získání dotace 

Pro zajištění správného sportovního rozvoje je potřeba, aby v klubech působili dostatečně zkušení 

a vzdělaní trenéři a instruktoři. Součástí podpory jednotlivých sportovních klubů tak musí být 

podmínka zajištění licencovaných trenérů a instruktorů vč. osob s nejvyšším dosažitelným vzděláním 

pro daný sport. Sportovní kluby se nesmí zaměřit pouze na financování ze strany města Litoměřice a 

z vlastních zdrojů (členské příspěvky). Měly by také aktivně vyhledávat jiné dotační tituly, např. ty, 

které vypisuje Ústecký kraj či MŠMT. Aktivní vyhledávání jiných zdrojů financování je nutné stanovit 

jako podmínku pro získání dotace ze strany města Litoměřice. 

Důležitým bodem je kontrola vykazované členské základny dětí a mládeže do 18 let.  
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3.4 Výkonnostní a vrcholový sport 

Výkonnostní a vrcholový sport má soutěžní charakter. Důraz je kladen na výsledek a úspěch. Jedná se 

o pravidelnou organizovanou činnost, která se uskutečňuje většinou pod odborným (profesionálním) 

vedením. Vrcholový sport je vyšší forma sportu výkonnostního (úroveň evropských a světových soutěží 

včetně nejvyšších domácích soutěží družstev i jednotlivců). 

Kromě samotné aktivní sportovní činnosti jednotlivých sportovců slouží výkonnostní a vrcholový sport 

také jako zdroj zábavy pro veřejnost. V rámci podpory výkonnostního sportu se vytvářejí nadstandardní 

vztahy fanoušků směrem nejen ke sportovnímu klubu, ale také k městu, dochází ke vzniku pouta mezi 

fanoušky, klubem a městem (patriotismus). Z aktivních hráčů se stávají vzory pro mladší sportovce, 

mají pozitivní vliv na jejich rozvoj a slouží k motivaci nejmenších sportovců (a jejich rodičů) začít 

či pokračovat se sportovní aktivitou. Vzhledem k široké „fanouškovské“ základně po celé ČR a prostoru, 

který je výkonnostnímu a vrcholovému sportu věnován v médiích, dochází k přínosu pro město po 

stránce reklamy a propagace. Přínosem podpory výkonnostního a vrcholového sportu je také pozitivní 

vliv na cestovní ruch, kdy na jednotlivé sportovní události přijíždějí diváci z jiných obcí, okresů či krajů. 

Sportovním klubům, které se účastní soutěží spadajících do kategorie výkonnostní a vrcholový sport, 

je potřeba vytvořit profesionální podmínky z pohledu sportovního zázemí a zajistit jim závaznou 

dlouhodobou finanční podporu tak, aby mohly pracovat v dlouhodobém horizontu. Tato podpora musí 

být vázána na účast ve výkonnostních a vrcholových soutěžích.  

Většina měst má svá tradiční sportovní odvětví, sportovní kluby. Ty působí na jeho území a dlouhodobě 

reprezentují město na mnoha výkonnostních a věkových úrovních. V případě města Litoměřice patří 

mezi popsané kolektivní sporty lední hokej, basketbal a fotbal, jmenovitě HC Stadion Litoměřice, z. s, 

FK Litoměřicko z. s., Slavoj BK Litoměřice a TJ Slovan Litoměřice z.s. 

Vzhledem k účasti týmů ve vyšších soutěžích rostou také náklady na provoz těchto klubů. V rámci 

koncepce jednotlivých kubů je potřeba pracovat s jasnými finančními podmínkami minimálně 

ve střednědobém výhledu tak, aby byla zajištěna kontinuita koncepční práce těchto klubů. Při 

plánování rozpočtu je nutné pracovat ve dlouhodobém horizontu. Dlouhodobě výborných výsledků na 

výkonnostní a vrcholové úrovni dosahuji i kluby zaměřené na individuální sporty – judo a veslování, tj. 

Sport Judo Litoměřice, z.s. a Veslařský klub Slavoj Litoměřice, z.s., které těží z dobré práce s mládeží a 

jejich členové pravidelně reprezentují jak na národních, tak i mezinárodních soutěžích nejvyšší úrovně. 

Je tedy nutné, aby město Litoměřice garantovalo klubům finanční podporu ve víceletém cyklu. 

V případě změny sportovní úrovně soutěží (sestup/postup) jsou nutná jednání s vedením města 

Litoměřice a nová výše dotace podléhá schválení Zastupitelstva města. Prostředky, kterými jsou výše 
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uvedené sporty podporovány, nejsou součástí dotačních programů určených na rekreační sport dětí 

a mládeže tak, aby nedocházelo ke krácení podpory ostatních subjektů. S klesající sportovní úrovní 

soutěže je pro kluby těžší zajistit soukromé zdroje financování, zároveň však klesají náklady na činnost 

klubu.  

V případě účasti uvedených sportů ve výkonnostních a vrcholových soutěžích je třeba garantovat 

minimální finanční podpory na činnost klubů na úrovni roku 2018: 

Kategorie I. 

HC Stadion Litoměřice, z. s. 

• 2. nejvyšší soutěž dospělých 6.200.000 Kč   

FK Litoměřicko, z. s.  

• 3. nejvyšší soutěž dospělých 2.600.000 Kč 

Slavoj BK Litoměřice, z. s.  

• 2. nejvyšší soutěž dospělých 2.200.000 Kč 

TJ Slovan Litoměřice, z. s.  

• 2. nejvyšší soutěž dospělých 900.000 Kč 

Kategorie II. 

Slavoj Litoměřice, z.s.                                                     900.000 Kč 

Sport Judo Litoměřice, z.s. 430.000 Kč  

Veslařský klub Slavoj Litoměřice, z.s. 380.000 Kč 

Pro zajištění kvalitní sportovní přípravy je potřeba zajistit sportovním klubům odpovídající zázemí 

a vybavení využívaných sportovišť. Vybraná sportoviště jsou tak primárně určena výše uvedeným 

klubům, z rozpočtu města je financován jejich provoz, zajištění údržby, oprav a potřebného 

materiálního vybavení. Zároveň však ve volné kapacitě slouží ostatním sportovním klubům 

i neorganizovanému sportování dětí, mládeže a dospělých.                  

Uvedené sportovní kluby samozřejmě také pracují s mládeží na různé věkové a výkonnostní úrovni. 

U nejlepších hráčů jednotlivých kategorií dochází postupně k budování ambicí, které nejsou kluby 

schopny uspokojit, a proto nastává jejich odchod v žákovském či dorosteneckém věku do jiných 

sportovních klubů s vyšší úrovní soutěží. Tím klub samozřejmě přichází o hráče z vlastní základny, když 

jim umožňuje odchod do vyšších soutěží. Odcházející hráče je poté potřeba nahradit hráči z jiných než 
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domácích zdrojů. Tyto odchody nemají žádnou spojitost s financováním sportovních klubů, ale jsou 

závislé na ambicích a představách samotných sportovců a jejich rodičů. 

3.5 Sportovní infrastruktura  

Jednou z podmínek fungování sportu ve městě Litoměřice je zajištění a udržení dostatečné sportovní 

infrastruktury. Město Litoměřice musí zajistit finance na provoz a údržbu stávajícího sportovního 

zázemí, které je v jeho vlastnictví. Zároveň je potřeba pravidelně komunikovat se sportovními kluby/ 

oddíly, vyhodnocovat nedostatečné kapacity a snažit se reagovat na nově vzniklé potřeby – 

revitalizací/rekonstrukcí stávajících objektů nebo výstavbou nových, ať už z vlastních zdrojů či za 

pomocí externích dotačních titulů.          

Bude-li to z hlediska rozpočtových možností města reálné, bude město i nadále podporovat 

mimořádné individuální žádosti sportovních klubů na rozvoj sportovní infrastruktury, která je v jejich 

vlastnictví, a to v návaznosti na potřeby sportovní veřejnosti. Tyto potřeby není možné zjistit pouze 

komunikací se zástupci sportovních klubů či základních škol, ale i se širokou sportovní veřejností 

v rámci veřejné diskuse, případně dotazníkovým šetřením. 

Na základě výsledků uvedených v tomto materiálu je nutné zareagovat na aktuální potřeby sportovců 

a řešit případné zjištěné problémy – nevhodné využívání stávající infrastruktury, možnost úpravy 

či rekonstrukce stávajících sportovišť, výstavba nových sportovních areálů. 

Projekty k dokončení: 

• výstavba multifunkčních sportovních hal, 

o vč. dostačujícího zázemí pro diváky (tribuna, WC, občerstvení) a pro sportovní kluby, 

které v nich budou sídlit (šatny, sprchy, kanceláře, klubovny), 

• výstavba atletického hřiště vč. plnohodnotného atletického oválu, 

o vč. zázemí (šatny, sprchy atd.) 

• rekonstrukce krytého plaveckého bazénu, 

• vybudování zázemí pro Trampolíny Litoměřice z.s. (součástí lezecká stěna, zázemí pro relaxační 

cvičení apod.) 

• rekonstrukce atletického oválu ZŠ Havlíčkova, 

• úpravy krytého plaveckého bazénu, 

• dokončení přeměny letního koupaliště, 

• výstavba cyklostezek. 

V rámci přípravy jednotlivých projektů rozvoje sportovní infrastruktury je potřeba respektovat stávající 

architektonické, urbanistické a další zvláštnosti města Litoměřice jako např. historické jádro, resp. 
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městskou památkovou rezervaci, její ochranné pásmo a potenciál nevyužitých brownfields v kasárnách 

Pod Radobýlem a kasárnách Dukelských hrdinů. Není proto možné budovat ve snadno přístupných 

lokalitách jakákoliv nová sportovní zařízení, aniž by byly respektovány shora uvedené skutečnosti, čímž 

může docházet k navýšení potenciálních investičních nákladů.  
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4. Indikátory pro naplňování stanovených cílů 

Priorita 1: Sport pro zdraví / sport pro všechny 

Stanovený cíl je splněn, pokud jsou vytvořeny a podporovány organizované i neorganizované aktivity 

zejména v kategoriích předškolní a školní mládeže a seniorů, a to jak finančním ohodnocením 

instruktorů, tak i údržbou sportovní infrastruktury ve městě. Významná je existence stabilního 

dotačního programu, který podporuje neziskové subjekty v pořádání sportovních akcí pro širokou 

veřejnost. 

Priorita 2: Dostatečná podpora pro sportovní kluby při práci s dětmi a mládeží 

Stanovený cíl je naplněn, dosahuje-li každoroční dotační podpora na činnost a sportovní akce 

minimálně 4 % příjmové stránky rozpočtu města Litoměřice po odečtení transferových příjmů. 

Priorita 3: Dlouhodobá a garantovaná podpora výkonnostního a vrcholového sportu 

Stanovený cíl je naplněn, dosahuje-li každoroční dotační podpora na činnost klubů na výkonnostní či 

vrcholové úrovni částek stanovených touto koncepcí, a zároveň jsou dotační prostředky garantovány 

na dobu minimálně 5 následujících let. Po uplynutí 4 let je třeba garantovat prostředky na další pětileté 

období. 

Priorita 4: Kvalita tělesné výchovy na MŠ a ZŠ 

Stanovený cíl je naplněn, jsou-li do programu „Hodina pohybu navíc“ zařazeny všechny základní školy 

na území města Litoměřice a zároveň dochází ke zlepšení fyzické kondice žáků dle prováděných 

fyzických testů. 

Priorita 5: Podpora sportovních akcí mimořádného významu 

Stanovený cíl je naplněn, je-li vytvořen systém pobídek a dotací pro pořádání akcí mimořádného 

významu. 

Priorita 6: Provoz, údržba a výstavba sportovní infrastruktury 

Stanovený cíl je naplněn, jsou-li vybudována nová sportoviště a zajištěn provoz a údržba stávajících na 

dostatečné úrovni. 
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Závěr 

Tento materiál skrze analýzu stávajícího stavu formuluje cíle a indikátory pro jejich naplňování za 

účelem stabilního rozvoje podpory sportu v Litoměřicích pro období 2018–2023. 
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M ě s t o  L i t o m ě ř i c e 
 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 
pro jednání ZM, dne: 21. 6.  2018 
předkládá:  Mgr. Karel Krejza, místostarosta                 
zpracovala:   Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru ŠKSaPP 
 
 
 
Návrh:  
 
Návratná finanční výpomoc FK Litoměřicko, z.s. 
 
 
 
Odůvodnění: 
 
Sportovní spolek FK Litoměřicko, z.s., IČO: 467 71 361, U Stadionu 1980/2, 412 01 Litoměřice, žádá o 
poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 2 mil. Kč na provoz klubu, se splatností 48 měsíců. 
 
Komise sportu při RM žádost projednala a doporučuje ZM schválit poskytnutí návratné finanční 
výpomoci ve výši 2 mil. Kč, se splatností 48 měsíců. 
 
 
 
Návrh na usnesení:  
 
ZM schvaluje  
 

a) poskytnutí návratné finanční výpomoci spolku FK Litoměřicko, z.s., IČO: 467 71 361, 
U Stadionu 1980/2, 412 01 Litoměřice ve výši 2 mil. Kč na zajištění provozu klubu 
 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci (viz příloha orig. 
zápisu) 

 
c) rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        





pro jednání v ZM, dne: 21.6.2018

předkládá odbor: školství, kultury, sportu a PP

původní změna nový

1 3239/3200 Fotbalový klub - splátka půjčky 0 250 250

3 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 52 002 1 750 53 752

52 002 2 000 54 002

původní změna nový

2 3239/3200 Fotbalový klub - poskytnutí půjčky 0 2 000 2 000

0 2 000 2 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

1 Plánovaná splátka návratné finanční výpomoci FK Litoměřicko, z.s. dle VPS - viz příloha orig. zápisu

2 Žádost FK Litoměřicko, z.s. o poskytnutí návratné finanční výpomoci za účelem pokrytí výdajů spojených

s celoroční činností klubu - viz příloha orig. zápisu

3 O fin. prostředky ve výši 1 750 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

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

místostarosta

Datum, podpis navrhovatele:                                   Ing. Andrea Křížová

vedoucí odboru

12.6.2018

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka V ý d a j e

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   ZM

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v

Rozpočet (v tis. Kč)





VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ 
FINANČNÍ VÝPOMOCI č. ŠKAS xxx/2018 

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

ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Město Litoměřice 
se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČO: 002 63 958 
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 1524-471/0100 
(dále jen „poskytovatel“) 
 
a 
 
FK Litoměřicko, z.s. 
se sídlem U Stadionu 1980/2, 412 01 Litoměřice  
IČO: 467 71 361 
zastoupený předsedou Radkem Baniou 
bankovní spojení: ČSOB a.s. 
číslo účtu: 204796119/0300 
(dále jen „příjemce“) 
 

uzavírají tuto smlouvu: 
 
 

 Čl. 1 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové návratné finanční výpomoci ze strany 
poskytovatele na částečnou úhradu zabezpečení činnosti příjemce pro roky 2018 - 2022 
(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, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů a ve smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. ………. ze 
dne 21. 6. 2018, poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na rok 2018 jednorázovou účelovou 
návratnou finanční výpomoc na výdaje uvedené v Čl. 1 této smlouvy ve výši 2.000.000 Kč 
(slovy: dva miliony korun českých).  
 



2. Návratná finanční výpomoc bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu 
poskytovatele č. 1524-471/0100 na účet příjemce č. 204796119/0300 vedeného u 
ČSOB a.s., nejpozději do 30 dnů od doručení podepsané veřejnoprávní smlouvy 
příjemcem. 
 
3. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté návratné 
finanční výpomoci ve výši 1.000.000 Kč nejpozději do 31. 1. 2020 a 1.000.000 Kč 
nejpozději do 31. 7. 2022. 
 
4. Příjemce se zavazuje návratnou finanční výpomoc vrátit poskytovateli nejpozději  
do 4 let bezhotovostním převodem na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, 
a to v souladu s tímto splátkovým kalendářem: 
 

1. splátka ve výši 250.000 Kč do 31. 12. 2018 
2. splátka ve výši 500.000 Kč do 31. 12. 2019 
3. splátka ve výši 500.000 Kč do 31. 12. 2020 
4. splátka ve výši 500.000 Kč do 31. 12. 2021 
5. splátka ve výši 250.000 Kč do 30. 6. 2022. 

 
 

Čl. 3 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
Příjemce finanční výpomoci prohlašuje, že návratnou finanční výpomoc přijímá a 
v této souvislosti se zavazuje: 
 
1. Příjemce se zavazuje použít návratnou finanční výpomoc výhradně k úhradě výdajů 
specifikovaných v Čl. 1 této Smlouvy. 
 
2. Příjemce je povinen použít návratnou finanční výpomoc 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 návratnou finanční výpomoc na jinou právnickou osobu či 
fyzickou osobu. 
 
4. Vést řádně a odděleně v účetní evidenci čerpání prostředků od poskytovatele.  
 
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 povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit poskytovateli. Zahájení 
insolvenčního řízení je důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele. 
 
6. Příjemce prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je účtem příjemce. 
 
7. Informovat poskytovatele o zásadních změnách příjemce 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 návratné finanční výpomoci na všech tiskovinách, 
elektronických nebo jiných médiích (CD, DVD, na internetu apod.) vyhotovených v rámci 
činnosti příjemce a na viditelných místech při všech akcích souvisejících s činností, že jsou 
realizovány za finanční spoluúčasti Města Litoměřice.  
 
9. Příjemce bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších 
údajů uvedených v této Smlouvě, včetně výše a podmínek poskytnutí návratné finanční 
výpomoci. 
 
10. 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 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.  
 
11. 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 návratné finanční výpomoci 

 
1. V případě, že příjemce nedoloží náklady ve výši přiznané návratné finanční výpomoci, 
je příjemce povinen nevyužitou návratnou finanční výpomoc vrátit na účet poskytovatele 
uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 15. 8. 2022.  
 
2. Návratná finanční výpomoc nebude vyplacena, pokud poskytovatel po uzavření 
smlouvy zjistí, že příjemce má vůči poskytovateli nesplněné finanční závazky po datu 
splatnosti nebo bylo zahájeno insolvenční řízení s osobou příjemce nebo vstup do 
likvidace. 
 

Čl. 5 
Kontrola čerpání návratné finanční výpomoci 

 
1. Poskytovatel si vyhrazuje právo provést kontrolu čerpání návratné finanční výpomoci a 
v této souvislosti nahlížet do účetnictví příjemce. Příjemce se tímto zavazuje vytvořit 
podmínky k provedení kontroly a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným 
k provádění kontroly a přijaté závěry kontroly respektovat. 
 
2. Příjemce 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 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 povinen vrátit bezhotovostním převodem  
na účet poskytovatele poskytnutou část návratné finanční výpomoci, 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 může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení návratné 
finanční výpomoci. 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. 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 stanovených touto Smlouvou 
nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména pokud:  
 
a) příjemce použije návratnou finanční výpomoc k jinému účelu než uvedenému v této 
Smlouvě,   
b) příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření 
této Smlouvy, 
c) příjemce je v likvidaci, nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona  
č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,   
d) příjemce změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem pro danou oblast 
podpory, ztratí způsobilost k činnosti, na níž byla návratná finanční výpomoc poskytnuta,  
e) pokud příjemce neumožní poskytovateli, resp. jím pověřenému pracovníkovi, provedení 
kontroly čerpání peněžních prostředků, tedy nepředložení příslušných účetních knih, 
příjmových a výdajových dokladů, jakož i další neposkytnutí potřebné součinnosti 
k provedení kontroly, 
f) příjemce neprovede finanční vypořádání návratné finanční výpomoci v termínu 
stanoveném touto Smlouvou, 
g) příjemce neinformuje veřejnost o tom, že aktivity v rámci své činnosti jsou realizovány 
za finanční spoluúčasti Města Litoměřice, 
h) z důvodu zániku příjemce (právnímu nástupci). 
 
4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením návratné finanční výpomoci, nárok 
na vyplacení nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po 
proplacení návratné finanční výpomoci, se příjemce zavazuje poskytnuté peněžní 
prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele 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 
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 je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s poskytnutou 
návratnou finanční výpomocí po dobu 10 let od ukončení čerpání návratné finanční 
výpomoci způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy České republiky. 
Lhůta začíná běžet od 1. 1. roku následujícího po roce, na který byla návratná finanční 
výpomoc poskytnuta.  
 
 

Čl. 7 
Sankce za porušení podmínek poskytnutí návratné finanční výpomoci 

 
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 návratná finanční 
výpomoc. 
 
2. Neoprávněným použitím návratné finanční výpomoci je její použití, kterým byla 
porušena povinnost stanovená právními předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy 
Evropské unie a touto Smlouvou. Za neoprávněné použití se považuje porušení povinnosti 
příjemce, ke kterému došlo před i po připsání peněžních prostředků na účet příjemce  
a neprokáže-li příjemce, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých 
prostředků ve stanoveném termínu.  
 
4. Příjemce, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 
rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele.  
 
5. Poskytovatel písemně vyzve příjemce k vrácení návratné finanční výpomoci nebo její 
části ve lhůtě 1 měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce porušil povinnost 
stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky 
poskytnuty, nedodržel účel nebo podmínky této Smlouvy, za kterých byla návratná 
finanční výpomoc poskytnuta, u nichž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V 
rozsahu, v jakém příjemce vrátil návratnou finanční výpomoc nebo její část, platí, že 
nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 
6. Poskytovatel písemně vyzve příjemce k provedení opatření k nápravě v jím stanovené 
lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce porušil méně závažnou 
podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel stanovil, že její nesplnění bude postiženo 
nižším odvodem, než kolik činí celková částka návratné finanční výpomoci a jejíž povaha 
umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém příjemce 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 1.000 Kč. Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení 
rozpočtové kázně sčítají.  
 
8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení 
s odvodem a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
9. Porušení podmínek poskytnutí návratné finanční výpomoci bude zohledněno v případě 
další žádosti příjemce o finanční podporu ze strany poskytovatele 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 a příjemce. 
 
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem jejich 
pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. 
 
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních 
stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Zastupitelstva města Litoměřice. 
 
5. Rada města Litoměřice schválila usnesením č. 719/23/2016 ze dne 15. 12. 2016 
v souladu s vyhláškou č. 1/2002, o znaku a praporu města Litoměřic užívání znaku Města 
Litoměřice při všech formách propagace akcí a celoročních činností subjektů, 
podpořených finančními prostředky z rozpočtu města Litoměřice.  
 
6. Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž 
uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání.  
 
7. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto 
právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu 
zveřejní v ISRS. 
 
8. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se 
zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, 
které se neuveřejňují.  



 
9. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského 
zákoníku mezi sebou před uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato 
smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 
 
10.  Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS). 
 
 
V Litoměřicích dne ……………    V Litoměřicích dne ……………………  
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..      ………………………………………….. 
Město Litoměřice                                           FK Litoměřicko, z.s.  
zastoupené místostarostou                            zastoupený předsedou 

Mgr. Karlem Krejzou                                      Radkem Baniou 
        



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: 21.6. 2018 
předkládá:  Mgr. Karel Krejza, místostarosta                  
zpracovala:   Ing. Andrea K řížová, vedoucí odboru ŠKSaPP 
 
 
 
 
Návrh:    
 
Schválení dokumentu „Program regenerace městské památkové rezervace Litoměřice na období 
2015–2020 – dodatek č. 1“ 
  
 
 
 
Odůvodn ění:    
 
Odbor ŠKSaPP předkládá ZM ke schválení dodatek č. 1 k Programu regenerace městské památkové 
rezervace Litoměřice pro období 2015-2020, kterým se aktualizuje bod 9.3 - Přehled akcí oprav 
jednotlivých objektů a jejich souborů zařazených do programu, plán na období 2015-2020. 
Reaguje tímto na potřebu doplnění dalších nemovitých kulturních památek v MPR Litoměřice, 
vyžadujících do budoucna obnovu či udržovací práce. Seznam plánovaných akcí z roku 2014, kdy 
byla původní verze dokumentu v ZM schválena, je již téměř vyčerpán.  
Jde o jeden z hodnocených podkladů pro stanovení výše kvóty finančních příspěvků Ministerstva 
kultury ČR určených na obnovu nemovitých kulturních památek v rámci Programu regenerace 
městských památkových rezervací a zón, kterého se město Litoměřice účastní pravidelně již od roku 
1992. 
 
 
 
 
Návrh na usnesení:     
 
ZM schvaluje   dodatek č. 1 k Programu regenerace městské památkové rezervace Litoměřice na 
období 2015–2020 (viz.příloha orig. zápisu). 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        



Poř.     
č. 

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

Druh 
vlastníka 
(FO, PO, 
církev, 

obec, kraj)

1 dům čp. 171/40, st. p. č. 234, Mírové náměstí 
obnova střechy (oprava krovu, výměna střešní 
krytiny, oprava komínů, výměna klempířských 
prvků)

obec

2 dům čp. 221/6, st. p. č. 254, Dlouhá ulice
obnova fasády včetně architektonických prvků a 
barevného nátěru

kraj

3
kanovnický dům, čp.3, st. p. č. 491, Dómské 
náměstí

obnova dvorní fasády církev

4
kanovnický dům, čp.4, st. p. č. 490, Dómské 
náměstí

obnova dvorní fasády církev

5
kanovnický dům, čp.5, st. p. č. 486, Dómské 
náměstí

obnova dvorní fasády církev

6
kanovnický dům, čp.6, st. p. č. 485, Dómské 
náměstí

obnova fasád, včetně obnovy oken a vchodových 
dveří

církev

7
kanovnický dům, čp.7, st. p. č. 482, Dómské 
náměstí

obnova fasád, včetně obnovy oken a vchodových 
dveří

církev

8
kanovnický dům, čp.8, st. p. č. 480, Dómské 
náměstí

obnova fasád, včetně obnovy oken a vchodových 
dveří

církev

9 dům čp. 240/12b, st. p.č.317/4, Jezuitská ulice oprava střechy a stavební úpravy domu FO

10 dům čp. 15/7, st. p. č. 1, Mírové náměstí
obnova měděného střešního pláště a měděného 
opláštění věže

obec

11 dům čp. 172, st. p. č. 235, Dlouhá ulice oprava a nátěr fasád obec

12 dům čp. 172, st. p. č. 235, Dlouhá ulice oprava a nátěr fasád obec

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

FO

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

FO

14
Městská věž č.p. 196, st. p. č. 248/2, Dlouhá 
ulice

oprava a nátěr fasády, oprava podlahy ochozu, 
oprava okenic zvonice, oprava klempířských 
prvků, restaurování pískovcových prvků

obec

15 dům čp. 16/8, st. p. č. 5, Mírové náměstí oprava a nátěr dvorní fasády, oprava střechy obec

16
dům čp. 158/31, st. p. č. 113/1, Mírové 
náměstí

oprava fasády a výměna oken PO

17 dům čp. 250/2, st. p. č. 307, Stará Mostecká oprava a nátěr fasády FO

18 dům č.p. 275/12, Jarošova ulice oprava střešní krytiny FO

19 dům čp. 6/8, st. p. č. 319/1, Jezuitská ulice 
oprava a vyzdění propadlé klenby, oprava 
kanalizace

FO

9.3. Přehled akcí oprav jednotlivých objektů a jejich souborů zařazených do programu, plán 
na období 2018-2020

Název městské památkové rezervace nebo městské památkové zóny:  LITOMĚŘICE

13 dům čp. 179/17, st. p. č. 243, Dlouhá ulice















 
 

Základní organizace Litoměřice 

 

 
Název materiálu:  

OZV o regulaci zábavní pyrotechniky, pro jednání ZM dne 21.6.2018 

 

Označení zpracovatele a předkladatele:  

Strana zelených Litoměřice, zastupitel Mgr. Petr Panaš 

 

Odůvodnění: 

,,Zábavní“ pyrotechnika škodí lidem i zvířatům. Způsobuje nadměrný hluk, který špatně snáší 

především malé děti, senioři a citlivější lidé. U zvířat divokých i domácích, které mají 

mnohonásobně citlivější sluch, způsobuje paniku a stres, při níž zvířata bezhlavě utíkají. 

Běžně pak vbíhají pod auta, narážejí do překážek a dochází ke zraněním i úmrtím.  Výbuchy 

uvolňují do vzduchu řadu jedovatých látek, které mohou způsobit zdravotní potíže 

především dýchacího ústrojí. Opět nejohroženější skupinou jsou děti, straší občané a 

nemocní lidé.  

Dále při neopatrném zacházení se zábavní pyrotechnikou hrozí nebezpečí požárů a zranění, 

která nezřídka končí trvalými následky. 

Ve výčtu uvedených negativ je patrné, že ,,petardy“ vlastně jen škodí a pozitivní efekt, kromě 

vteřinového pobavení těch, kdo je používají, nemají žádný. 

Proto jsem připravil návrh obecně závazné vyhlášky, kterou bude regulováno používání 

zábavní pyrotechniky na veřejných prostranstvích ve městě Litoměřice.  

 

Navrhovaná vyhláška reguluje používání zábavní pyrotechniky na veřejných prostranstvích 

města Litoměřice s výjimkou ve dnech 31. 12. od 18.00 do 24.00 a 1. 1. od 0.00 do 2.00 

příslušného kalendářního roku a v době konání Vinobraní a Hasičských slavností. 

Zároveň je třeba zmínit, že k omezení používání zábavní pyrotechniky přikročila už řada 

měst, například: Praha, Cheb, Mikulov, Prostějov, Neratovice, Přerov, Planá nad Lužnicí. 

 

Návrh usnesení: 

 

ZM v y d á v á  obecně závaznou vyhlášku města Litoměřice č. 4/2018 o omezení hlučné 

zábavní pyrotechniky a pyrotechnických efektů způsobujících hluk (vyhláška viz. příloha orig. 

zápisu).  

 
 



 
 

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E 
 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2018, 
 

o omezení hlučné zábavní pyrotechniky  
a pyrotechnických efektů způsobujících hluk 

 
Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 21. června 2018 usneslo vydat 

na základě § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 

1) Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek a občanské soužití ve městě Litoměřice 

(dále jen „město“), je používání hlučné zábavní pyrotechniky a provádění 

pyrotechnických efektů způsobujících hluk (dále jen „používání hlučné zábavní 

pyrotechniky“).  

2) Dlouhodobé hlukové zatížení životního prostředí a ochranu před hlukem, který svou 

velkou intenzitou a délkou trvání hlukové zátěže může ohrozit zdraví obyvatelstva, 

upravují zvláštní zákony.1) 

3) Cílem této vyhlášky je zlepšení pohody bydlení a pobytu v otevřených prostorech 

v zastavěném území2) města (ochranou před hlukem) a ochrana majetku a zdraví 

(před poraněním), prostřednictvím přiměřeného omezení činnosti uvedené v odst. 1, jakož 

i zmírnění takového omezení ve výjimečných případech, a to prostřednictvím stanovení 

konkrétních výjimek, nebo možnosti poskytovat výjimky. 

4) Ochranu nočního klidu upravuje zvláštní zákon.3) 

 

Článek 2 
Omezení činnosti 

 

Používání hlučné zábavní pyrotechniky je zakázáno na všech veřejných prostranstvích 

v zastavěném území města a dále na všech místech ve městě, pokud hluk v intenzitě způsobilé 

narušit veřejný pořádek přesáhne na veřejné prostranství nebo nemovitost jiné osoby 

nacházející se v zastavěném území města. 

 

 

 

 

                                                           
1) např. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 
2) územní plán obce je k nahlédnutí na Městském úřadu města 
3) § 5 odst. 1 písm. d) a odst. 2 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (Fyzická osoba se dopustí 

přestupku tím, že poruší noční klid. Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

poruší noční klid.) a § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (Dobou nočního klidu se 

rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny.) 



 

Článek 3 
Výjimky z omezení činnosti 

 

1) Zákaz dle čl. 2 vyhlášky neplatí (s výjimkou doby nočního klidu4)): 

a) od 18:00 hodin dne 31. prosince do 2:00 hodin dne 1. ledna následujícího roku, 

b) pro dobu tradiční městské akce „Litoměřické vinobraní“ a „Hasičské slavnosti“. 

2) Městský úřad města může dále udělit výjimku5) ze zákazu dle čl. 2 vyhlášky pro dobu 

mimo dobu nočního klidu, avšak pouze pro světelné představení trvající nejvýše 30 minut 

vytvářené pomocí hlučné zábavní pyrotechniky, a to na žádost podanou na Městský úřad 

města alespoň 30 dnů před plánovaným dnem používání hlučné zábavní pyrotechniky, 

která musí obsahovat kromě obecných náležitostí i údaje, které slouží jako kritéria pro 

rozhodování o výjimce: 

a) identifikaci osoby hodlající používat hlučnou zábavní pyrotechniku,  

b) označení místa a doby (počátku a konce) plánovaného používání hlučné zábavní 

pyrotechniky, 

c) předpokládaný rozsah plánovaného používání hlučné zábavní pyrotechniky (zejména 

druhy, velikost, množství použité pyrotechniky), 

d) způsob zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku během používání hlučné zábavní 

pyrotechniky. 

 

Článek 4 
 Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

 

 

 

.......................................... .......................................... 

Mgr. Karel Krejza 

1. místostarosta 

Mgr. Ladislav Chlupáč 

starosta 

 

 
Doložka o vyhlášení vyhlášky 

Tato vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Litoměřice 

v souladu s ust. § 12 odst. 1 a 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Současně se vyhláška zveřejní též 

způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: ...............  2018 

Sejmuto z úřední desky dne: ............... 2018 

Jméno a příjmení osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyhlášky: ……………………… 

                                                                                                                     (razítko, podpis) 

 

 

 

                                                           
4) viz též poznámka pod čarou č. 3 a příslušná úprava obecně závazné vyhlášky města Litoměřice upravující 

zkracování doby nočního klidu (která musí obsahovat příslušné zkrácení doby nočního klidu) 
5) část druhá zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 



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: 21.06.2018 
žadatel: pan MŽ 
předkládá: Mgr. Karel Krejza, místostarosta 
vypracoval: OSNMM – Lenka Procházková DiS., KSaT, právní úsek – Bc. Martina Skoková 
  
Návrh: schválení dohody o splátkách dluhu 

        
Odůvodnění:   
Žadatel se na základě Kupní smlouvy uzavřené s Městem Litoměřice, jako prodávajícím, stal 
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. x. Pan x se zavázal uhradit nedoplatek kupní 
ceny ve výši 244.936,- Kč ze stavebního spoření nejpozději do 31.01.2017.  
 
Žadatel naspořil pouze částku cca 194 tis. Kč, platba ze stavebního spoření nebyla dosud uhrazena, 
bude připsána na účet města do 3 měsíců, kdy žadatel podá výpověď ze stavebního spoření.  
Na zbývající část kupní ceny ve výši cca 51 tis. Kč (v tuto chvíli není možné určit přesnou dlužnou 
částku, dokud nebude uhrazena platba ze stavebního spoření) žádá žadatel o povolení splátek. 
Vzhledem k tomu, že kupní cena byla vymáhána soudní cestou, žádá žadatel o možnost hradit  
ve splátkách i náklady soudního řízení ve výši 11.684,- Kč (soudní poplatek 11.084,- Kč a režijní 
paušál ve výši 600,- Kč).   
 
Dále v článku VI. Kupní smlouvy byla pro případ, že by se kupující s úhradou kupní ceny ocitl 
v prodlení, ujednána smluvní pokuta ve výši 0,1 % ze zůstatkové výše kupní ceny za každý započatý 
den z prodlení. Smluvní pokuta byla vyčíslena ke dni podání žaloby a od 01.02.2017 do 16.05.2017 
činí 25.718,- Kč. V této výši byla přiznána soudním rozhodnutím. Celková smluvní pokuta bude 
řešena po úplném zaplacení zbývající části kupní ceny. 
 
Dle § 517 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném v době uzavření Kupní 
smlouvy, jde-li o prodlení s plněním peněžitého dluhu, má věřitel právo požadovat od dlužníka vedle 
plnění úroky z prodlení. Dle § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., výše úroku z prodlení odpovídá ročně 
výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo 
k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů. Soudním rozhodnutím byl přiznán zákonný úrok 
z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 244.936,-Kč od 17.5.2017 do zaplacení. Celkový úrok 
z prodlení bude řešen po úplném zaplacení zbývající části kupní ceny. 
   
Žadatel tedy žádá o povolení splátek na celkovou částku cca 89.000,- Kč.  
 
Splátky ve výši 2.500,- Kč budou hrazeny měsíčně počínaje měsícem červenec 2018. Lhůta 
splatnosti činí 36 měsíců, což je v souladu se zásadami pro uzavírání dohod o splátkách dluhu.  
 
Žadatel uvádí, že z důvodu tíživé životní situace (rozvod, ztráta zaměstnání, exekuce) nebyl schopen 
stanovenou část na stavební spoření ukládat a včas zajistit podání výpovědi. Dlužnou částku na 
úhradu kupní ceny, smluvní pokutu a náklady soudního řízení není schopen zaplatit jednorázově.  
 
Žadatel má neuhrazené místní poplatky za svoz komunálního odpadu ve výši 2.988,- Kč.  
 
Odbor správy nemovitého majetku města a Právní úsek doporučují uzavření dohody o splátkách dluhu 
podmínit uhrazením poplatků za komunální odpad. 
 
Dopad do rozpočtu města: 
 
c) nemá dopad do rozpočtu města.  
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro pana MŽ, datum narození x, bytem x, 
Litoměřice, na částku cca 89.000,- Kč s příslušenstvím, jež bude upřesněna po obdržení platby od 
stavební spořitelny. Výše splátky činí 2.500,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje 
měsícem červenec 2018, se splatností k poslednímu dni každého měsíce. Dohoda  



o splátkách bude uzavřena za podmínky podání výpovědi ze stavebního spoření a předchozího 
uhrazení místních poplatků za svoz komunálního odpadu. 
     
 
 
 
 
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 
 
Pan 
x, datum narození x 
bytem x, 412 01 Litoměřice 
(dále jen „dlužník“) 
 

 
uzavírají tuto dohodu 

 
Čl. 1 

 
Dlužník je na základě Kupní smlouvy uzavřené s věřitelem dne 27.01.2011, s právními účinky vkladu 
ke dni 10.02.2011, 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. x. Dlužník se zavázal 
uhradit nedoplatek kupní ceny ve výši 244.936,- Kč splatný dne 31.01.2017.   
 
Nedoplatek kupní ceny měl být uhrazen ze stavebního spoření dlužníka, ale naspořena byla pouze 
částka cca 194 tis. Kč, platba ze stavebního spoření nebyla dosud uhrazena, bude připsána na účet 
věřitele do 3 měsíců od podání výpovědi ze stavebního spoření dlužníkem.   
Dlužníkovi tedy zbývá doplatit na kupní ceně částku cca 51 tis. Kč (přesná částka bude dopočítána  
po zaslání platby ze stavebního spoření). Tuto pohledávku uznává dlužník co do důvodu a výše. 
 
Zaplacení kupní ceny bylo vymáháno soudní cestou, věřiteli vznikly náklady řízení ve výši 11.684,- Kč.  
Tuto pohledávku uznává dlužník co do důvodu a výše. 
 
Podle čl. VI. Kupní smlouvy je dlužník v případě prodlení s úhradou kupní ceny povinen zaplatit věřiteli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze zůstatku neuhrazené části kupní ceny za každý započatý den 
prodlení. Smluvní pokuta byla vyčíslena ke dni podání žaloby a od 01.02.2017 do 16.05.2017 činí 
25.718,- Kč. Tuto pohledávku uznává dlužník co do důvodu a výše.  
 
Dle § 517 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném v době uzavření 
smlouvy, jde-li o prodlení s plněním peněžitého dluhu, má věřitel právo požadovat od dlužníka vedle 
plnění úroky z prodlení. Dle § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., výše úroku z prodlení odpovídá ročně 
výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo 
k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů. Příslušenstvím kupní ceny je zákonný úrok z prodlení  
ve výši 8,05 % ročně z částky 244.936,-Kč od 17.5.2017 do zaplacení. Tuto pohledávku uznává 
dlužník co do důvodu a výše. 
 

Čl. 2 
 
Pohledávka ve výši cca 89 tis. Kč uvedená v Čl. 1 této dohody bude uhrazována dlužníkem jako jeho 
splatný dluh v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 2.500,- Kč pod ztrátou výhody splátek (jestliže 
dlužník nesplní některou z měsíčních splátek, stává se splatnou celá zbývající část dluhu), počínaje 
měsícem červenec 2018, 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 a zákonný úrok z prodlení. Tento 
souhlas dlužník uděluje i pro exekuční řízení.   
 
 

 
 

1 



 
 

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: 9150004136 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 21.06.2018 usnesením 
č. x/x/2018. 
 

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 dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana této 
dohody. 
 
 
 
V Litoměřicích dne                                                                             V Litoměřicích dne  
 
 
 
 
 
 
       Město Litoměřice          
zastoupené místostarostou                         MŽ 
    Mgr. Karlem Krejzou                                                   
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M ě s t o     L i t o m ě ř i c e 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 

pro jednání ZM, dne: 21. 06. 2018 
předkládá: Mgr. Karel Krejza, místostarosta 
zpracoval: Ing. Jaroslav Klusák Ph.D., ÚSPUR 
 

Návrh:     
 

Zřízení organizační složky města – SMART CITY Litoměřice  
 
 
Odůvodnění:    
 
Město Litoměřice je velmi aktivní a úspěšné v projektech udržitelné energetiky a dopravy na národní i 
mezinárodní úrovni. V současné době je plnohodnotným partnerem ve 3 evropských projektech 
zaměřených na udržitelnou energetiku podpořených z dotačního titulu HORIZONT 2020, jedná se o 
projekty SCORE – komunitní elektrárny, INNOVATE – inovativní finanční nástroje na podporu rozvoje 
energ. opatření, STARDUST – smart city - projekt zaměřený na renovaci brownfield na tzv. eko-čtvrti. Mezi 
další významné mezinárodní projekty v oblasti udržitelné dopravy patří projekty MOVECit, e-FEKTA.  
 
Výše zmíněné projekty v sobě propojují aspekty udržitelné energetiky, dopravy, případně informačních 
technologií a naplňují tzv. koncept „chytrých měst“ (smart city). Tento koncept je mezi městy nejen v ČR 
velmi akcentován a řešen na městech formou organizační složky, či samostatné organizace (např. Smart 
Písek, Operátor ICT Praha, apod.). Dlouhodobý rozvoj tohoto konceptu a souvisejících projektů (např. 
PAVE - startovací byty) se neobejde bez zapojení významných národních a evropských partnerů, z toho 
důvodu je výhodné pověřit činnostmi a projekty „smart city“ samostatnou organizační složku města 
Litoměřice, jejíž kompetence budou dále vymezeny radou města. Předpokládá se tak přesun agendy 
udržitelné dopravy, energetiky a souvisejících aktivit pod danou složku z Útvaru strategického plánování 
a udržitelného rozvoje.  
 
Organizační složka bude mít vyšší potenciál a prostor pro přípravu nových projektů souvisejících se „smart 
city“ konceptem – např. renovace brownfield v kasárnách pod Radobýlem, širší rozvoj výroby elektřiny z 
obnovitelných zdrojů, včetně akumulace a řízení spotřeby, případně distribuce přes lokální distribuční síť, 
parkovací systémy, inteligentní veřejné osvětlení, apod. Koncept Smart City Litoměřice bude vhodně 
navazovat na koncept Ústeckého kraje „Smart region“, který je rozvíjen Univerzitou J.E. Purkyně ve 
spolupráci s Komisí pro Smart region ÚK, resp. Inovačním centrem ÚK. 
 
 
Návrh na usnesení:   
 
ZM schvaluje zřízení organizační složky města "SMART CITY Litoměřice“, s účinností od 01.09.2018 a její 
zřizovací listinu (viz příloha orig. zápisu). 
 
 
 
 
 

Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        
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Zřizovací listina 
SMART CITY Litoměřice,  

organizační složky zřízené Městem Litoměřice 
___________________________________________________________________ 
 
Město Litoměřice v rámci samostatné působnosti na základě § 35a odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. 
d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 24 až § 
26 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, vydává zřizovací listinu organizační složky SMART CITY Litoměřice. 
 
 

Čl. 1 

Zřizovatel 
 
Název:              Město Litoměřice 
Sídlo:   Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČO:   00263958 
Zastoupené:  Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou 

Okres:                         Litoměřice 
(dále jen „zřizovatel“) 
 

Čl. 2 

Organizační složka  
 
Název:              SMART CITY Litoměřice 
Sídlo:   Tyršovo náměstí 68, 412 01 Litoměřice 
Právní forma:             organizační složka územního samosprávného celku 
(dále jen „organizační složka“) 
 
 

Čl. 3 

Vymezení účelu a předmětu činnosti organizační složky 
 
Hlavním účel a předmět činnosti organizační složky spočívá v metodické a koncepční činnosti, 
jejímž cílem je poskytovat analytické podklady a podporu pro rozhodování vedení města na 
strategické a koncepční úrovni, jakož i v klíčových provozně-technických oblastech. Mezi 
hlavní oblasti činnosti organizační složky patří udržitelná energetika, čistá mobilita 
a související práce s veřejností, či jinými cílovými skupinami.    
 
Hlavní činnosti organizační složky lze pro přehlednost rozdělit do následujících oblastí:  
 
A – Metodická, koncepční a konzultační činnost  

1. Metodická koordinace rozvojových aktivit města Litoměřice – zajištění synergií a 
zvyšování efektivity rozvíjených aktivit a omezování duplicit.  

2. Návrhy konkrétních opatření ve svěřených oblastech.  

3. Sdílení a předávání dobré praxe z akademické sféry a zahraničí. 

4. Zastupování v projektových a řídících výborech strategických a mezinárodních projektů. 
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B – Udržitelná energetika – energetický management  
1. Energetický management (EM) města a jeho příspěvkových organizací včetně II. fáze 

EM s vazbou na domácnosti a firmy, pravidelné vyhodnocování spotřeby energie  
v budovách a zařízeních v majetku města. 

2. Geotermální projekt a související aktivity. 
3. Návrh opatření, konzultace a metodická pomoc v rámci snížení spotřeby energie  

a stabilizaci provozních výdajů budov a zařízení města, posuzování oprav, návrhů 
investic z hlediska spotřeby energie a provozní náročnosti. 

4. Koordinace aktualizace, monitoringu a vyhodnocování Energetického plánu města, 
příprava a vyhodnocování Akčního plánu udržitelné energetiky a ochrany klimatu.  

5. Výběr dodavatelů a organizace výběrových řízení na dodávku elektřiny a plynu pro 
město a jeho příspěvkové organizace.  

6. Koordinace činnosti v rámci národních i mezinárodních iniciativ na poli udržitelné 
energetiky (Energy Cities, Pakt starostů a primátorů, Sdružení energetických manažerů 
měst a obcí, Výbor pro udržitelnou energetiku Rady vlády pro udržitelný rozvoj ad.). 
 

C – Čistá mobilita 
1. Koncepční činnost v oblasti dopravy - Plán udržitelné městské mobility (PUMM)  

a jeho implementace. 
2. Ekonomické vyhodnocování přípravy a zavádění opatření a analýza dat a vyhodnocování 

indikátorů v oblasti mobility. 
3. Prezentace výstupů v oblasti mobility v ČR i zahraničí a sdílení zkušeností města 

Litoměřice s PUMM a přechodem k udržitelné mobilitě. 
4. Organizace vzdělávacích a osvětových akcí v oblasti mobility. 
5. Koordinace členství města Litoměřice v mezinárodních organizacích (CIVINET, 

CIVITAS apod.) a aktivní zapojování města do jejich činnosti. 

 
D – Sdílení dobré praxe, mezinárodní spolupráce 

1. Příprava a realizace národních a mezinárodních projektů spadajících do konceptu „smart 
city“. 

2. Prezentace aktivit města na domácích i mezinárodních akcích (semináře, konference 
apod.) v rámci svěřené působnosti. 

3. Monitoring místních indikátorů a mezinárodních indikátorů udržitelného rozvoje 
v rámci svěřené působnosti. 

4. Asistence při zapojování města do mezinárodních projektů mimo oblasti hlavních 
činností organizační složky. 

 
Čl. 4 

Jednání za organizační složku 
 
(1) Za organizační složku je oprávněn jednat vedoucí organizační složky.   
 
(2) Vedoucí organizační složky je jmenován a odvoláván Radou města Litoměřice; jmenování 
i odvolání musí mít písemnou formu. 
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(3) Organizační složka je v působnosti starosty města.  
 
(4) Vedoucí organizační složky i další pracovníci zařazení k výkonu práce do organizační 
složky jsou zaměstnanci města Litoměřice. 
 
(5) Vedoucí organizační složky podepisuje za organizační složku tak, že k názvu organizační 
složky připojí svůj vlastnoruční podpis, popř. elektronický podpis.  
 
 

Čl. 5 

Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele svěřeného organizační složce 
 
(1) Organizační složka nemá právní subjektivitu a nemůže tedy vlastnit žádný majetek; má 
vymezen a svěřen do užívání majetek zřizovatele, zejména vybavení kanceláří a dalších prostor 
v budově č.p. 68 na Tyršově náměstí v Litoměřicích. Inventurní soupis tohoto majetku bude 
předán protokolem podepsaným vedoucí odboru ekonomického MěÚ a vedoucím organizační 
složky.   
 
(2) Organizační složka nemá od zřizovatele svěřený žádný nemovitý majetek. 
 
 

Čl. 6 

Vymezení práv umožňujících organizační složce naplňovat účel  

a předmět své činnosti 
 
(1) Organizační složka má svěřený majetek města Litoměřice a užívá jej pouze k účelu  
a předmětu činnosti, ke kterému byla zřízena. 
 
(2) Organizační složka o svěřený majetek města Litoměřice pečuje s péčí řádného hospodáře  
a v souladu s příslušnými vnitřními předpisy zřizovatele a obecnými právními předpisy. 
 
(3) Vyřazení, likvidaci a prodej přebytečného a nepotřebného svěřeného majetku navrhuje 
vedoucí organizační složky a řídí se vnitřními předpisy zřizovatele.  
 

 

Čl. 7 

Hospodaření organizační složky 
 
(1) Organizační složka hospodaří jménem svého zřizovatele a není účetní jednotkou; při svém 
finančním hospodaření se řídí zejména zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a vnitřními předpisy zřizovatele. 
 
(2) Hospodaření organizační složky je součástí hospodaření města Litoměřice, tudíž příjmy  
a výdaje organizační složky jsou součástí rozpočtu města. 
 
(3) Zřizovatel veškeré příjmy a výdaje související s hospodařením organizační složky sleduje 
podle platné rozpočtové skladby ve svém účetnictví. 
 
(4) Rozpočet organizační složky je součástí rozpočtu zřizovatele. 
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(5) Účetnictví organizační složky vede zřizovatel odděleně pod číslem kapitoly 91. 
 
(6) Všechny finanční vztahy jsou realizovány zřizovatelem na základě dokladů zejména 
přijatých faktur, nákupu za hotové, mzdových dokladů apod., které jsou schválené zaměstnanci 
dle podpisových oprávnění pro organizační složku. 
 
 

Čl. 8 

Doba, na kterou je organizační složka zřízena 
 
(1) Organizační složka se zřizuje na dobu neurčitou. 
 
 

Čl. 9 

Ostatní ustanovení 
 
(1) Kontrolu hospodaření organizační složky provádí příslušný kontrolní orgán zřizovatele 
v souladu s plánem kontrol.  
 
(3) Další práva a povinnosti zřizovatele a organizační složky, pokud nejsou stanoveny touto 
zřizovací listinou, se řídí vnitřními předpisy zřizovatele a příslušnými právními předpisy ČR  
a EU. 
 

Čl. 10 

Závěrečná ustanovení 
 
(1) Tato zřizovací listina byla schválena Zastupitelstvem města Litoměřice dne 21.06.2018 
usnesením č. …/../2018 a nabývá platnosti dnem schválení a účinnosti  
dnem 01.09.2018. 
 
(2) Změny této zřizovací listiny musí být schváleny Zastupitelstvem města Litoměřice. 
 
(3) Tato zřizovací listina je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Jedno 
vyhotovení obdrží Město Litoměřice a jedno vyhotovení vedoucí organizační složky. 
 
 
V Litoměřicích dne 21.06.2018 
 
 
 
 

________________________ 
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   Z M 
 
pro jednání ZM, dne:  21. 6. 2018 
předkládá: Ing. Radek Lončák, MBA – předseda představenstva Nemocnice Litoměřice, a.s.  
 
Návrh: Informace o aktuálním průběhu koncesního řízení „Poskytování zdravotních služeb ve 
zdravotnickém zařízení Nemocnice Litoměřice a zajištění s tím spojených činností“  
 
Odůvodnění: 
V souladu s usnesením mimořádného jednání RM (VH) ze dne 01.03.2018, kdy RM (VH) schválila, dle 
předložené kvalifikační dokumentace, vypsání koncesního řízení dle § 129 ZZVZ na „Poskytování 
zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Litoměřice a zajištění s tím spojených 
činností“ a v návaznosti na usnesení ZM číslo 39/2/2018 a číslo 60/3/2018, předkládá představenstvo 
společnosti další strukturovanou informaci o aktuálním stavu a průběhu výše uvedeného koncesního 
řízení. 
 
• informace o aktuálním stavu probíhajícího koncesního řízení na provozovatele nemocnice, 
 

. uveřejněním zadávací dokumentace pro 2. fázi jednací s návrhem pachtovní smlouvy byla 
zahájena druhá fáze koncesního řízení – dialog s kvalifikovanými účastníky. 

. zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele: 
https://www.vhodne-
uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=poskytov
ani-zdravotnich-sluzeb-ve-zdravotnickem-zarizeni-nemocnice-litomerice-a-zajisteni-s-tim-
spojenych-cinnosti 

. představenstvem jmenovaná pracovní skupina manažerů nemocnice připravila podklady k 
materiálu pro jednotlivá jednání s účastníky. Pracovní skupina je sestavena z vrcholných 
manažerů nemocnice (manažer pro lékařské operační zdravotnické obory MUDr. Jiří Štverák, 
MBA, manažer pro lékařské neoperační zdravotnické obory prim. MUDr. Lukáš Fuhrmann, 
manažerka pro nelékařské zdravotnické obory Mgr. Lenka Kalábová, Ph.D., LL.M, právník 
nemocnice JUDr. Vladimír Petr a vedoucí Oddělení rozvoje zdravotnické techniky a veřejných 
zakázek Ing. Miroslav Janošík). Úkolem pracovní skupiny je, pod vedením administrátora 
koncesního řízení, nejen příprava podkladů pro jednání s jednotlivými kvalifikovanými 
účastníky koncesního řízení, ale i vést odborný dialog v jednací fázi. Na základě těchto 
diskuzí bude upřesněno finální znění zadávací dokumentace pro 3. fázi a připraveno finální 
znění pachtovní smlouvy, 

. dne 1. 6. 2018 proběhlo první, zahajovací jednání 2. fáze koncesního řízení s kvalifikovanými 
účastníky (všichni dohromady) spojené s prohlídkou nemocnice, 

. zároveň byly na závěr prvního jednání domluveny termíny dalších jednání s jednotlivými 
účastníky, a to společnost PRIVAMED dne 14.6., společnost Litoměřická zdravotní (PENTA 
Hospitals) dne 15.6. Krajská zdravotní si vzala čas na rozmyšlenou a po vyzvání zástupcem 
zadavatele dne 6.6. potvrdila nabízený termín na 15.6., 

. jednotliví účastníci zaslali upřesnění požadavků na informace a podklady, které budou 
vyžadovat od zadavatele a jejich odpovědi na otázky zadavatele, uvedené v ZD 2. fáze 
jednací. Zároveň jsme obdrželi i jejich připomínky k návrhu pachtovní smlouvy, které budeme 
v průběhu jednací fáze vypořádávat, 

 
S ohledem na termín přípravy tohoto materiálu do ZM bude tato informace při jeho jednání 
aktualizována o zhodnocení jednotlivých jednání, popř. uvedení termínů dalších jednání. 
 
Návrh na usnesení: 
ZM bere na vědomí informaci o aktuálním průběhu koncesního řízení „Poskytování zdravotních služeb 
ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Litoměřice a zajištění s tím spojených činností“. 
 
 
Podpis navrhovatele:       Přijaté usnesení ZM č.:        
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Návrhy k projednání ZM dne 21.06.2018 

Předkládá: OSNMM 

Majetkové záležitosti: 

Záměry: 

19. Prodej pozemku parc.č. 3139 o výměře 262 m2 včetně stavby č.p. 710 (občanská vybavenost) 
a parc.č. 3138/2 o výměře 245 m2 (zast. plocha a nádvoří) v k.ú. Litoměřice 
Žadatel: Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky EKONOM, o.p.s, IČO: 25400681, Palackého 730/1, Litoměřice 
 
Odůvodnění: Žádaná stavba sousedí s budovou školy žadatele, důvodem zájmu o koupi je zvýšený 
zájem o vzdělávání ve školských zařízeních žadatele. Cílem školy je rozvoj a přeměna ve stabilizovanou 
a moderní vzdělávací instituci, přičemž rozvoj nově vznikajících oborů vede k potřebě rozšíření 
výukových prostor. Z důvodu toho, že škola je soukromá a není financována z veřejných zdrojů nabízí 
částku 2.000.000,- Kč. 
 
Stanovisko OÚRM: Uvedené pozemky jsou v platné územně plánovací dokumentaci, kterou je územní 
plán vedeny jako plochy BH – Bydlení hromadné, v těchto plochách je přípustné realizovat mimo jiné i 
školská zařízení. Z hlediska koncepce rozvoje sídla není k záměru prodeje připomínek.   
 
Stanovisko OSNMM: Stavbu č.p. 730/1 v ul. Palachova, město pronajímá od roku 1992, jedná se o 
nebytové prostory, jsou uzavřeny dvě nájemní smlouvy na dobu určitou s možností dalšího prodloužení 
vždy na 1 rok. 

• Pedagogicko-psychologická poradna Litoměřice  - 287,5 m2     60.375,- Kč/rok 
• Na dobu určitou do 31.10.2018 
• Centrum sociální pomoci, p.o, Lovosice                - 159   m2     33.390,- Kč/rok  
• Na dobu určitou do 31.12.2018 

 
Evidenční hodnota 2.472.690 Kč 
 
Projednáno v MK dne 6.06.2016 Hlasováním  pro:7  proti:0  zdržel se:0 
MK doporučila tento bod odložit za účelem zajištění náhradních nebytových prostorů 
pro přemístění stávajících nájemců.  
 
Nová žádost žadatele: V žádosti se pouze uvádí, že škola má omezené finanční zdroje a požaduje 
záměr zařadit do projednání v ZM 
Stanovisko OSNMM: Nájemci byli upozornění na možný prodej stavby.  
    
Projednáno v MK dne 9.04.2018 Hlasováním  pro:7  proti:0  zdržel se:0 
MK znovu doporučuje tento bod odložit a uložit OSNMM ve spolupráci s Ústeckým krajem zajistit 
přemístění nájemců z důvodu důležitosti zachování provozu těchto institucí. 
  
Stanovisko PPP: Odloučené pracoviště v Litoměřicích poskytuje služby klientele z Litoměřic a širokého 
okolí. Bez činnosti tohoto střediska by vznikla neřešitelná situace. Nemají možnost získat náhradní 
prostory. Současná smlouva je výhodná, prodejem se nájemné může zvýšit. Žádají o náhradní nebytové 
prostory.   
Stanovisko CSP: Záměr prodeje nemovitosti berou na vědomí.  
Stanovisko ÚK: Předběžně žádají o převod, s tím, že konečné rozhodnutí po předložení znaleckého 
posudku bude mít Zastupitelstvo ústeckého kraje.  
 
Projednáno v MK 23.05.18 hlasováním  pro:2  proti:5  zdržel se:0 
MK nedoporučuje:  
Záměr prodeje pozemku parc.č. 3139 o výměře 262 m2 včetně stavby č.p. 710 (občanská 
vybavenost) a parc.č. 3138/2 o výměře 245 m2 (zast. plocha a nádvoří) v k.ú. Litoměřice. 
MK stále upřednostňuje najít nové prostory pro stávající nájemce a poté schválit záměr prodeje.  
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Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 3139 o výměře 262 m2 včetně stavby č.p. 710 
(občanská vybavenost) a parc.č. 3138/2 o výměře 245 m2 (zast.plocha a nádvoří) v k.ú. Litoměřice 
a ukládá OSNMM zadání znaleckého posudku na určení ceny nemovitostí. 
 
nebo 
 
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 3139 o výměře 262 m2 včetně stavby č.p. 710 
(občanská vybavenost) a parc.č. 3138/2 o výměře 245 m2 (zast. plocha a nádvoří) v k.ú. 
Litoměřice, s tím, že prodej bude realizován po přemístění stávajících nájemců (Pedagogicko-
psychologická poradna a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníku a Centrum 
sociální pomoci Litoměřice – příspěvkové organizace Ústeckého kraje), a ukládá OSNMM zadání 
znaleckého posudku na určení ceny nemovitostí. 

 
 
20. Prodej části pozemku parc.č. 278/8 o výměře cca 105 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice 
(nutný oddděl. geometr. plán) 
Žadatel: manželé J.P. a J.P., Litoměřice 
 
Odůvodnění: Žadatelé jsou vlastníky přilehlých staveb na parc.č. 278/4 a 278/3 (taneční škola) v k.ú. 
Litoměřice, požadovanou část užívají na základě nájemní smlouvy z 20.04.2009. Dle připravené studie 
Taneční a pohybové studio, mají záměr část dvora stavebně rozšířit v prostoru mezi budovou školy a 
garáží (sociální zařízení) a zřízení bezpečnostního vstupu dětí do budovy, v současné době je vstup do 
taneční školy z ul. Vavřinecká, v blízkosti křižovatky, kde nejde zřídit zábradlí proti vběhnutí dětí do 
vozovky.  
Stanovisko OÚRM: Doporučují prodej části pozemku smlouvou o budoucí kupní smlouvě z důvodu 
zaměření přesných hranic zastavěného pozemku.  
 
Stanovisko OSNMM: Pokud bude schválena smlouva o budoucí kupní smlouvě musíme uzavřít smlouvu 
o právu provést stavbu. Na základě informace žadatelů by hlavní vstup (dle studie) měl být v prostoru 
stávajících vrat, které jsou ve špatném stavu a byla objednána na žádost nájemců předmětného 
pozemku oprava. Tato oprava bude stát cca 25 000 Kč. 
 
Projednáno v MK dne 9.04.2018 Hlasováním  pro:7  proti:0  zdržel se:0 

MK doporučuje:  
Tento bod odložit pro neúplné stanovisko OÚRM a záměr prodeje části pozemku parc.č. 278/8 o 
výměře cca 78 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný oddděl. geometr. plán) předložit 
k projednání do ZM 21.06.2018. 
 
Nové stanovisko OÚRM: S městským architektem byl konzultován záměr na přístavbu a nástavbu 
objektu taneční školy situované na pozemku parc. č. 278/3 a 278/4 v k.ú. Litoměřice. Realizací 
záměru by došlo k záboru části pozemku parc. č. 278/8 v k.ú. Litoměřice, který je ve vlastnictví města.  
 



 

3 
 

Návrh nástavby stávajícího objektu a jeho nezbytná dostavba na výše uvedených plochách (parcelách 
p.č. 278/3 a p.č. 278/8), je v souladu s pravidly prostorového uspořádání, které jsou zakotveny v platném 
územním plánu. Celkový objem zástavby, její hmotové členění, měřítko a kompozice je v kontextu se 
stávající okolní zástavbou jižní strany historického jádra města – MPR. Architektonické ztvárnění stavby 
tuto pohledově frekventovanou strukturu, citlivě dotváří. Náplň objektu tvoří prostory taneční školy, jejího 
nezbytného zázemí, jednoho pohotovostního bytu a prostor pro odstavení dvou osobních automobilů. 
Uvedená náplň objektu je pro toto území urbanisticky velmi vhodná.  
 
Navrhovaná část stavby na parcele p.č. 278/8 se nedotýká stavby bývalého železničního tunelu. 
Celková zastavěná plocha činí cca 450 m2, z toho ¾ této plochy spadají do území určeného pro SC.1 
– SMÍŠENÉ VYUŽITÍ CENTRA MĚSTA 1 (s omezenou dopravní dostupností) a ¼ do území určeného 
pro ZS.3 – SÍDELNÍ ZELEŇ MĚSTSKÁ – MĚSTSKÉ HRADBY. 
Větší část stavby ( ¾ ) je v souladu s ÚP. Menší část stavby (¼) zasahuje na plochu ZS.3. Zde jsou 
přípustné pouze stavby pro rychlé občerstvení a restaurace v parkovém (přírodním) prostředí, 
parkoviště pro potřebu zóny, prvky zahradní architektury atp. 
Uvedený záměr byl konzultován i se zpracovateli územní studie veřejného prostranství Litoměřice – 
městská památková rezervace. Studie se stále pořizuje a předpoklad dokončení je 06/2019. 
 
Projednáno v KM 23..05.18 hlasováním      pro:7  proti:0  zdržel se:0 

MK doporučuje: Záměr prodeje části pozemku parc.č. 278/8 o výměře cca 105 m2 (zastavěná 
plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný oddděl. geometr. plán), formou smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě na dobu určitou 5-ti let, doporučená cena pozemku 2 000 Kč/m2.  

Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 278/8 o výměře cca 105 m2 (zastavěná plocha) 
v k.ú. Litoměřice (nutný oddděl. geometr. plán). 
 

 
 
 
 
21. Prodej pozemku parc.č. 2563/73 o výměře 19 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice 
Žadatel: paní V.V., Litoměřice 
 
Odůvodnění: Žadatel je vlastník stavby garáže v ul. Michalovická, pozemek pod stavbou užívá na 
základě nájemní smlouvy ze dne 17.04.2001. Z důvodu dořešení majetkoprávního stavu k pozemku, 
žádá o odkoupení. 
 
Stanovisko OÚRM: K prodeji pozemku parc. č. 2563/73 v k.ú. Litoměřice není připomínek. Dle 
dostupných podkladů tento pozemek není dotčen záměrem realizace přivaděče k průmyslové zóně 
Prosmyky. 
 
Projednáno v MK 23.05.18  hlasováním  pro:7  proti:0  zdržel se:0 

MK doporučuje:  
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Záměr prodeje pozemku parc.č. 2563/73 o výměře 19 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice. 
 

Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 2563/73 o výměře 19 m2 (zast.plocha) v k.ú. 
Litoměřice. 

 
 
22. Adresný záměr prodeje pozemku parc. č. 4014/2 o výměře 685 m2 jehož součástí je stavba 
č.p. 2174 a parc.č. 4014/1 o výměře 327 m2 (zahrada), ulice Karla IV., v k.ú. Litoměřice 
Žadatel: OSNMM 
 
Odůvodnění: ZM schválilo dne 08.04.1999 uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě se zájemci o 
přidělení bytu v bytovém domě v ulici Karla IV. Dle budoucích kupních smluv, které byly uzavřeny v roce 
1999, musí být kupní smlouva uzavřena do 3.01.2019. 
Nemovitost je zajištěna na základě Zástavní smlouvy ze dne 22.12.1999 (zápis vkladu do KN spis. zn. 
V2-4519/1999) zástavním právem ve prospěch věřitele, v té době Okresního úřadu Litoměřice, které 
bylo zřízeno v trvání 20-ti let ode dne kolaudace 11 bytových jednotek. Lhůta pro výmaz zástavního 
práva je nejdříve 7.11.2018. 
Kupní cena za bytové jednotky byla již nájemníky uhrazena. Volná BJ č. 6, 2+kk, 2. NP o výměře 75,25 
m2 včetně jednoho garážového stání v suterénu o velikosti 15,90 m2 je nadále v majetku Města 
Litoměřice. Prodej tohoto bytu bude dořešen poté, až bude vypracováno prohlášení vlastníka budovy a 
všechny byty budou v KN vedeny jako bytové jednotky. 
 
Stanovisko OSNMM: Zahrada za domem tvoří se stavbou jeden funkční celek a nebyla součásti 
uzavřených smluv v roce 1999. 
 
Stanovisko OÚRM: K prodeji zahrady u domu není připomínek ani námitek. 
 
Návrh usnesení: 
ZM schvaluje adresný záměr prodeje pozemku parc.č.  4014/2 o výměře 685 m2 (zastavěná plocha 
a nádvoří) jehož součástí je stavba č.p. 2174 a parc.č. 4014/1 o výměře 327 m2 (zahrada), v k.ú. 
Litoměřice. 
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23. Adresný záměr prodej BJ č. 430/26 v ulici Ladova 430/6 v k.ú. Pokratice 
Žadatel: OSNMM 
 
Odůvodnění: Vzhledem k ojedinělé situaci, kdy město v roce 2010 prodalo výše uvedenou bytovou 
jednotku nájemníkům bytu a v roce 2016 od této kupní smlouvy odstoupilo na základě žádosti vlastníka 
bytu, který v důsledku tíživé životní situace nebyl schopen dostát svému závazku vůči městu a nebyl 
schopen kupní cenu uhradit ze stavebního spoření, byla opět uzavřena nájemní smlouva s právními 
nástupci původního nájemníka. Prodej nemovitosti byl následně řešen s paní V.Č., která se stala spolu 
s bratrem M.Č. nájemcem bytu. Prodej se dosud neuskutečnil.  
Město vlastní v domě č.p. 430, ul. Ladova pouze tuto bytovou jednotku, za kterou musí přispívat do 
fondu oprav. Stávající nájemce, paní V.Č., opět projevila zájem o odkoupení bytu. Dle znaleckého 
posudku č. 2170-18, ze dne 11.06.2018 je stanovena kupní cena ve výši 1 200 000,- Kč. 
 
Stanovisko OSNMM: Doporučuje schválení adresného záměru prodeje bytu stávajícímu nájemci bytu. 
Prodej musí být realizován v zákonem stanovené lhůtě (tj. do 6 měsíců od převzetí nabídky ke koupi).  
 
Návrh usnesení: 
ZM schvaluje adresný záměr prodeje BJ č. 430/26 vymezené v budově č. p. 430, stojící na 
pozemku parc. č. 614/4 (zast. plocha) o výměře 455 m2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 
8064/250472 na společných částech domu  a pozemku, v k.ú. Pokratice. 
 
 
24. Výběrové řízení na prodej pozemku parc.č. 657/22 o výměře 2117 m2 (ost.  plocha) v k.ú. 
Pokratice – ULT/033/2018  
Žadatel: OSNMM 
 
Odůvodnění: ÚZSVM vyhlásilo výběrové řízení na prodej pozemku, který je v současné době využíván 
pro účely parkovaní. Dle platného ÚP se pozemek nachází v plochách dopravní infrastruktury, pozemek 
jde napojit na inženýrské sítě a je přístupný z ul. Na Výsluní. Na pozemku a v jeho blízkém okolí se 
nachází ochranná pásma – kanalizace a vodovodní řad, plynárenské a energetické zařízení. Je 
uzavřená smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ze dne 13.01.2016 s Městem 
Litoměřice na rekonstrukci kanalizace.   
 
Projednáno v MK dne 24.02.2014: hlasováním  pro:0  proti:5  zdržel se :1 
MK nedoporučuje nákup pozemku s ohledem na vysokou nabídkovou cenu. 
 
Záměr byl projednán v ZM 13.03.2014 usnesením č. 46/2/2014 za minimální kupní cenu nemovitosti 
3.030.000,- Kč.  ZM neschválilo podání nabídky. 
 
Nové výběrové řízení (aukce) s minimální kupní cenou 3 030 000 Kč a s podmínkou složení kauce ve 
výši 303 000 Kč do 3.7.2018. Otevírání obálek je 4.07.2018 
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Dopad do rozpočtu 2018: Finanční prostředky na nákup by musely být z rezervy města   

Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje/neschvaluje podání nabídky a složení kauce na výběrové řízení na nákup pozemku 
parc.č. 657/22 o výměře 2117 m2 (ost. plocha) v k.ú. Pokratice – ULT/033/2018 za kupní cenu 
3 030 000 Kč.  

 

 

Prodeje: 

25. Prodej pozemku parc.č. 681/1 o výměře 641 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice, dle nezapsaného 
GP  
Žadatelé:  manželé J.H. a G.H., Litoměřice 

Odůvodnění: Žadatelé koupili RD č.p. 258 s tím, že využívali přístup k domu pouze z ul. Pekařská čp. 
107. Prodejem domu č.p. 107 byl průjezd tímto domem zrušen. RM dne 23.09.2010 a 3.02.2011 
schválila žadatelům výpůjčku pozemků: část parc.č. 681/1, 1321/27 a 1321/28 v k.ú. Litoměřice k účelu 
umístění provizorní přístupové cesty a následně zřízení účelové cesty. RM dne 25.10.2012 usnesením 
č. 652/24/2012 schválila převedení práv a povinností vyplývajících z pravomocného stavebního 
povolení na výstavbu komunikace (parc.č. 1321/27 a 1321/28) z původního stavebníka, města 
Litoměřice, na žadatele. RM schválila uzavření smlouvy o právu provést stavbu komunikace.  

Stanovisko OSNMM: ZM 15.09.2011 schválilo záměr prodeje pozemku parc.č. 681/1 o výměře 1644 m2 
v k.ú. Litoměřice (nutný GP).   

Stanovisko OÚRM: Nemá z územního hlediska námitek k prodeji celého pozemku dle rozdělení na tři 
díly. Pozemek je dle ÚP zahrnutý do SC 2 – smíšené využití centra.  

Po rozdělení pozemku byl zhotoven znalecký posudek č. 69/271/11 na pozemek 681/1 o výměře 641 
m2 výsledná cena 663 310 Kč, cena za vypracování posudku 3 000 Kč, k prodeji však nedošlo z důvodu 
připravované výstavby komunikace s možností finančního vyrovnání.  
Stavební úřad dne 15.08.2011 vydal rozhodnutím č.j. SU/0057311/11/JA stavební povolení pro město 
Litoměřice na novou neveřejnou část příjezdové komunikace k domu č.p. 258 na části pozemku parc.č. 
681/1 v k.ú. Litoměřice. 
Odbor dopravy a silničního hospodářství pod č.j.0014123/12/DOP/LKu dne 1.3.2012 vydal stavební 
povolení k nové příjezdové komunikaci k domu č.p. 258 na pozemcích parc.č. 1321/27, 1321/28, 681/1 
a 1354/1 v k.ú. Litoměřice pro město Litoměřice. 
Dne 7.1.2013 byla uzavřena Smlouva o právu provést stavbu mezi vlastníkem pozemků, městem 
Litoměřice a stavebníkem, žadatelem o realizaci nové příjezdové komunikace, dle projektové 
dokumentace v délce 53 m. 
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Odbor dopravy a silničního hospodářství pod č.j. 0061222/17/DOPSH/Jako dne 2.10.2017 vydal 
rozhodnutí/povolení, aby v termínu od 9.10. do 22.10.2017 provedl úpravu obrubníku a zároveň stanovil 
přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci v ul. České armády.  

Žadatelé požádali o konečné majetkoprávní dořešení převodu pozemku dle nezapsaného GP 
parc.č. 681/1 o výměře 641 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice se započtením protihodnoty za 
výstavbu veřejné místní komunikace, vystavěné na pozemcích v majetku města Litoměřice (na 
části parc.č. 1321/27 a 1321/28 v k.ú. Litoměřice) a odsouhlasené v RM dne 25.10.2012. 
Na žádaném pozemku na své náklady žadatelé zbudovali pokračující příjezdovou komunikaci k RD č.p. 
258 a přístřešek pro osobní auta.   

MK dne 9.04.2018 doporučuje prodej  
Záměr byl projednán a schválen v ZM 26.04.2018 usnesením č. 61/3/2018 
Zveřejněno na úřední desce: od 15.05.2018 do 1.06.2018 není připomínek ani námitek. 
Cena dle znaleckého posudku č.  12/685/18      950 000 Kč + 199 500 Kč (DPH) 
Cena vložených nákladů – komunikace: 
Zpracování PD    106 000 Kč 
Stavba (náklady stavebníka)  691 868 Kč 
Dopravní značení        7 676 Kč 
Zhotovení GP        6 050 Kč 
Náklady celkem    811 594 Kč 
 
Návrh na usnesení: 
a) ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 681/1 o výměře 641 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice, dle 
nezapsaného GP, manželům J.H. a G.H., Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 
950 000,- Kč + DPH a uhrazení nákladů za vypracování ZP ve výši 7 719,- Kč, za GP ve výši 2 017,- 
Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.  Na kupní cenu bude 
započtena úhrada za vybudovanou veřejnou komunikaci, viz usnesení b). Doplatek rozdílu ve 
výši 337 906,- Kč bude kupujícími uhrazen ve prospěch Města Litoměřice, a to ½ částky před 
podpisem kupní smlouvy a ½ částky nejpozději do 30.6.2019.   
 
b) ZM schvaluje nákup věci movité – vybudované veřejné komunikace na pozemcích  
ve vlastnictví města Litoměřice (na části parc.č. 1321/27 a 1321/28 v k.ú. Litoměřice) od manželů 
J.H. a G.H., Litoměřice, za cenu 839 726,- Kč, která bude započtena oproti kupní ceně za pozemek 
parc.č. 681/1, viz usnesení a).    

 
 

26. Prodej pozemku parc.č. 681/19 o výměře 435 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice, dle nezapsaného 
GP  
Žadatelé: pan K.H. a paní R.Š., Litoměřice 

Odůvodnění: Žadatelé vlastní sousední nemovitost, parc.č. 718 včetně stavby č.p. 294 v ul. Křížová a 
zahradu parc.č. 719 a 720 (podílové spoluvlastnictví, každý ½). Žádaný pozemek užívají na základě 
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nájemní smlouvy. Nově vzniklý pozemek (dle GP parc.č. 681/19) je svažitý a je využíván pouze na 
rozšíření zahrady. Přístup na tento pozemek po rozdělení bude pouze přes pozemek žadatelů.    

Stanovisko OSNMM: ZM 15.09.2011 schválilo záměr prodeje pozemku parc.č. 681/1 o výměře 1644 m2 
v k.ú. Litoměřice. Na nově vzniklém pozemku vázne věcné břemeno ve prospěch Povodí Ohře, státní 
podnik, jedná se o zakrytý Pokratický potok. 

Znaleckým posudkem č. 70/272/2011 byla stanovena cena 245 030,- Kč, cena za vypracování posudku 
3 000,- Kč, k prodeji však nedošlo z důvodu připravované výstavby komunikace a nutnosti prodat i 
sousední pozemek z důvodu zajištění přístupu, na sousední pozemek (nově parc.č. 681/20) však 
nebyla žádost. 

MK dne 9.04.2018 doporučuje prodej  
Záměr byl projednán a schválen v ZM 26.04.2018 usnesením č. 61/3/2018 
Zveřejněno na úřední desce: od 15.05.2018 do 1.06.2018 není připomínek ani námitek. 
Cena dle znaleckého posudku č. 13/686/2018      375 000 Kč 
 

Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 681/19 o výměře 435 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice, dle 
nezapsaného GP, panu K.H. (podíl ½) a paní R.Š. (podíl ½),  Litoměřice, za cenu dle znaleckého 
posudku ve výši 375 000,- Kč a to ½ částky před podpisem kupní smlouvy a ½ částky nejpozději 
do 30.6.2019. Uhrazení nákladů za vypracování ZP ve výši 7 719,- Kč, GP ve výši 2 017,- Kč a 
uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. 

 
 

27. Prodej pozemku parc.č. 681/20 o výměře 489 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice, dle nezapsaného 
GP  
Žadatel: pan J.F., Litoměřice 
 
Odůvodnění: Žadatel vlastní sousední nemovitost parc.č. 683 včetně stavby č.p. 78 v ul. Křížová a 
zahradu parc.č. 684. Žádaný pozemek (dle GP parc.č. 681/20) užívá na základě nájemní smlouvy. 

Stanovisko OSNMM: Nově vzniklý pozemek je svažitý a je využíván pouze na rozšíření zahrady. Přístup 
na pozemek po rozdělení (GP) bude pouze přes pozemek žadatele. Na nově vzniklém pozemku vázne 
věcné břemeno ve prospěch Povodí Ohře, státní podnik, jedná se o zakrytý Pokratický potok. 

MK dne 9.04.2018 doporučuje prodej  
Záměr byl projednán a schválen v ZM 26.04.2018 usnesením č. 61/3/2018 
Zveřejněno na úřední desce: od 15.05.2018 do 1.06.2018 není připomínek ani námitek. 
Cena dle znaleckého posudku č. 14/687/18      420 000 Kč 
Žadatel požádal o možnost prodeje dle splátkového kalendáře                

Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 681/20 o výměře 489 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice, dle 
nezapsaného GP, panu J.F., Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 420 000,- Kč, a 
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uhrazení nákladů za vypracování ZP ve výši 4 719,- Kč, GP ve výši 2 017,- Kč a uhrazení 
správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. Kupní cena bude kupujícím uhrazena 
ve třech splátkách, a to nejpozději do 31.12.2020, kupní smlouva bude uzavřena s výhradou 
vlastnického práva pro Město Litoměřice do doby uhrazení celé kupní ceny. 
 

 
 
 
28. Prodej BJ č. 986/63 v ulici Mrázova 986/29 v k.ú. Litoměřice dle schválených Zásad prodeje 
obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice. 
Žadatel: OSNMM 
 
Odůvodnění: Jedná se o jednu ze dvou posledních neprodaných BJ v ul. Mrázova 986/29 za kterou 
musí město přispívat do fondu oprav. RM schválila dne 05.04.2018 pod bodem usnesení 227/6/2018 
způsob prodeje obálkovou metodou. Uvedený kupující zvítězil s nejvyšší nabídkovou kupní cenou.  
 

by
t.č

. 

ve
lik

os
t 

vý
m
ě
ra

 

ku
pn

í 
ce

na
 

ku
pu

jíc
í 

ad
re

sa
 

63. 3+1 70,23 m2 800.000,- Kč Z.L. 
 
412 01 Litoměřice 

 
Návrh na usnesení:  
 
ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 986/63, v domě č.p. 986 stojícím na pozemku parc. 
č.  1343 a souvisejících podílů ve výši 7023/421671 na společných částech domu a pozemku 
v  k.ú. Litoměřice, za nejvyšší nabídkovou cenu 800.000,- Kč panu Z.L., 412 01 Litoměřice. 
 
 
 
29. Revokace usnesení č. 72/3/2018 ZM ze dne 26.4.2018 - prodej pozemku parc. č. 4008/5 a  4008/6 
včetně staveb bez č.p./č.e., v k.ú. Litoměřice  
Žadatel: OSNMM 
 
Odůvodnění: ZM dne 26.4.2018 usnesením č. 72/3/2018 schválilo prodej pozemku parc. č. 4008/5 o 
výměře 528 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemku parc. č. 4008/6 o výměře 72 m2 (zastavěná 
plocha a nádvoří) včetně staveb bez č.p./č.e. vše v k.ú. Litoměřice. Způsob prodeje stanovila RM dne 
15.3.2018 usnesením č. 155/5/2018 veřejnou nabídkou dle Zásad prodeje obytných domů a jednotek 
z majetku Města Litoměřice. Dle zásad a zveřejněné veřejné nabídky byl vítězný zájemce povinen 
uhradit kupní cenu do 30 dnů ode dne konání veřejné nabídky.  
Termín pro úhradu kupní ceny nebyl dodržen (vypršel dne 12.5.2018). Vítězný zájemce – manželé N. 
a J.K. požádali dne 15.5.2018 o možnost prodloužení termínu úhrady kupní ceny s tím, že tato platba 
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se uskuteční nejpozději do 25.5.2018. Jejich zájem o koupi i nadále trvá (žádost vedena pod  
č.j.: MULTM/0032654/18/MAJ/LPr). OSNMM doporučuje tento prodej, i přes jisté pochybení 
kupujících, kteří nabídli za prodávanou nemovitost nejvyšší nabídku ve výši 4.805.000,- Kč (zpoždění 
úhrady kupní ceny nemovitosti v řádu dnů) uskutečnit. Tato nabídka je o 304.500,- Kč vyšší než byla 
nabídka druhého zájemce o koupi.  
Doplatek kupní ceny ve výši 4.755.000,- Kč byl připsán na účet Města Litoměřice dne 21.5.2018. 
 
Dne 16.5.2018 podal druhý zájemce o koupi pan Ing. P.R. dopis, ve kterém se domáhá neplatnosti 
aktu prodeje ve prospěch nejvyšší nabídky z důvodu, že kupní cena nebyla do 30 dnů uhrazena (dopis 
veden pod č.j.: MULTM/0032720/18/MAJ/LPr) a zároveň žádá o prodej této nemovitosti. 
 
Dále podal pan R. dne 29.5.2018 podání nazvané „Výzva k zjednání nápravy a ke zrušení usnesení 
zastupitelstva č.u.: 72/3/2018 a následné uzavření kupní smlouvy s Ing. P.R.“ (vedeno pod č.j.: 
MULTM/ 0035795/18/MAJ/LPr). 
 
Stanovisko OSNMM: Žádosti obou uchazečů o koupi byly projednány v RM dne 24.5.2018 
s požadavkem, aby situaci posoudila a doporučila ZM způsob jejich projednání.  
RM usnesením č. 338/9/2018 doporučuje nerevokovat usnesení ZM č. 72/3/2018 ze dne 26.4.2018, 
tj.  ponechat původní v platnosti. 
 
OSNMM dále navrhuje i s ohledem na doporučení aktualizaci Zásad prodeje domů a bytových 
jednotek z majetku města Litoměřice za účelem jejich zpřesnění (poslední aktualizace 14.8.2014). 
Návrh bude předložen na některém z příštích ZM. 
 
Právní stanovisko JUDr. M.S.  
 

1. Město Litoměřice řádně schválilo a zveřejnilo záměr prodeje Dotčených nemovitostí ve 
smyslu § 39 zákona o obcích. Vítězný zájemce předložil městu Litoměřice nejvyšší 
nabídkovou cenu na koupi Dotčených nemovitostí. 

2. Zastupitelstvo města Litoměřice může schválit prodej Dotčených nemovitostí Vítěznému 
zájemci, přičemž takové schválení prodeje bude v souladu se zveřejněným Záměrem 
prodeje (a tedy nebude absolutně neplatné dle zákona o obcích).  

3. V případě, že nedojde k uzavření kupní smlouvy na Dotčené nemovitosti s Vítězným 
zájemcem, nelze dle podmínek Veřejné nabídky a/nebo Zásad prodeje majetku uzavřít 
kupní smlouvu na Dotčené nemovitosti s druhým zájemcem, ale je třeba opakovat celý 
proces prodeje Dotčených nemovitostí v souladu se zákonem o obcích.  

4. Zásady prodeje majetku a na to navazující Veřejná nabídka vychází z neúčinných a 
obsahově překonaných právních předpisů. Lze doporučit aktualizaci Zásad prodeje 
majetku, kterou by došlo k odstranění sporných bodů a zpřesnění postupu při nesplnění 
některé z povinností, jakož i k uvedení užitých pojmů do souladu s aktuální právní 
úpravou.  

 
Přílohy návrhu do ZM:  

- Žádost pana K. ze dne 15.5.2018 
- Dopis pana R. ze dne 16.5.2018 
- Dopis pana R. ze dne 29.5.2018 
- Právní vyjádření JUDr. M.S. 

 
Návrh na usnesení:  
 

a) ZM nerevokuje usnesení č. 72/3/2018 ze dne 26.4.2018 z důvodu dosažení vyšší kupní 
ceny.  
 
a 
 

b) ZM schvaluje prodej pozemků parc. č. 4008/5 o výměře 528 m2 (zastavěná plocha a 
nádvoří) a parc. č. 4008/6 o výměře 72 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) včetně staveb 
bez č.p./č.e. vše v k.ú. Litoměřice, za nejvyšší nabídkovou cenu 4.805.000 Kč a uhrazení 
správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, manželům J.K., 412 01 
Litoměřice a paní N.K., 407 45 Kytlice. Kupující berou na vědomí, že nemovitosti se 
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prodávají bez možnosti napojení na stávající inženýrské sítě (elektřina, plyn a voda), 
pouze v případě zjištění, že kanalizační řad je plně funkční, bude možné se na něj 
připojit v areálu bývalých kasáren Dukelských hrdinů. 
 

 
 
 
 
30. Revokace ZM ze dne 26.04.2018 usnesení č. 69/3/2018 snížení ceny - prodej pozemku parc.č. 
917/9 o výměře 26 m2 v k.ú. Litoměřice 
Žadatel: Vězeňská služba ČR, IČO: 00212423, Soudní 1672, Praha (Vazební věznice Litoměřice)  
   
Odůvodnění: Projednáno v MK dne 15.01.2018: Doporučuje záměr prodeje 
Záměr byl projednán a schválen v ZM 1.02.2018 usnesením č. 26/1/2018 
Zveřejněno na úřední desce: od 12.02.2018 do 1.03.2018 není připomínek ani námitek. 
Cena dle znaleckého posudku: vyhlášková 11 560 Kč 
               obvyklá      13 200 Kč 
 
ZM ze dne 26.04.2018 usnesením č. 69/3/2018 schválilo prodej pozemku za cenu obvyklou v čase a 
místě tj. 13 200 Kč 
 
Dopisem ze dne 24.05.2018 pod č.j. VS 7134/ČJ-2018 žádá Vězeňská služba o snížení ceny (na 
vyhláškovou) tj. 11 560 Kč s odůvodněním, že podle § 12 odst.4 zákona č. 219/2000 Sb. nemůže 
nakupovat za vyšší cenu než je vyhlášková, ledaže by k tomu měla předchozí souhlas Ministerstva 
financí.  

Návrh na usnesení: 
 
ZM revokuje usnesení č. 69/3/2018 ze dne 26.04.2018, které schválilo prodej pozemku parc.č. 917/9 
o výměře 26 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku 13 200,- Kč a uhrazení 
nákladů za vypracování znaleckého posudku ve výši 4 719,- Kč, Vězeňské službě ČR, IČO: 00212423, 
Soudní 1672/1a, Praha, a ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 917/9 o výměře 26 m2 (zahrada) 
v k.ú. Litoměřice, za cenu dle znaleckého posudku 11 560,- Kč (s odkazem na § 12 zákona  
č. 219/2000 Sb., a požadavku z jednání komise pro nakládání s nemovitým majetkem rezortu 
Ministerstva spravedlnosti ze dne 14.5.18) a uhrazení nákladů za vypracování znaleckého 
posudku ve výši 4 719,- Kč, Vězeňské službě ČR, IČO: 00212423, Soudní 1672/1a, Praha.  
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31. Bezúplatný převod věci movité lávky pro pěší na části pozemku parc.č. 2702 o výměře 36 m2 
v k.ú. Litoměřice 
Žadatel: C+R Projekt spol.s.r.o., IČO: 45805156, Budějovická 1518, Praha 4 
 
Odůvodnění: Žadatel 16.10.2017 lávku nabídl organizaci Povodí Labe st. podnik z důvodu toho, že se 
lávka nachází na pozemku ve vl. povodí – vodní tok. Pro činnost správce vodního toku je lávka 
nepotřebná (není vhodná pro přejezd mechanizace). Lávka se nachází pod mostkem u obchodního 
střediska PENNY na Střeleckém ostrově. 
 
Stanovisko OÚRM: Souhlasí s převodem, požadují projektovou dokumentaci včetně zůstatkové ceny 
 
Návrh na usnesení 

ZM schvaluje bezúplatný převod věci movité - lávky pro pěší na části pozemku parc.č. 2702 o 
výměře 36 m2 v k.ú. Litoměřice od společnosti C+R Projekt s.r.o., IČO: 45805156, Budějovická 
1518, Praha 4. 

 
 
 
32. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 
telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 1094/1 v k.ú. Litoměřice 
Žadatel: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3 
 

Odůvodnění: V rámci stavební akce „16010-037534, RVDSL1725_C_U_LITE111-LITE1HR_MET byla 
žadatelem zrealizována část telekomunikační sítě vč. rozvaděče v ul. Tolstého . 

Před stavební akcí nebyla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene 
9810000509. Žadatel souhlasí s výpočtem jednorázové náhrady podle zásad schválených 
Zastupitelstvem města Litoměřice dne 23.6.2005 pod č. jed. I/20. 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) 

1094/1 ostatní plocha manipulační plocha 1925 telekomunikační 8,7 96,00 175,39 835,20 

1094/1 ostatní plocha manipulační plocha 1925 rozvaděč 1 500,00 105,00 500,00 

cena celkem bez DPH   7+1   175,39  1 335,20  

cena celkem s DPH         1 510,59  

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

 

Návrh na usnesení 
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ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 
telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 1094/1 v k.ú. Litoměřice, v rozsahu podle GP 
4598-42/2018, ve prospěch oprávněného spol. České telekomunikační infrastruktury a.s., IČO: 
04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1335 Kč + 21% 
DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. 

 
 
 
 
33. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 
monitorovacího zařízení, včetně práva chůze a jízdy k části pozemků parc.č. 5291/2 a 5336/7 
v k.ú. Litoměřice 
Žadatel: Správa úložišť radioaktivních odpadů, IČO: 66000769, Dlážděná 6, Praha 1 
 

Odůvodnění: Na pozemcích v majetku obce parc.č. 5291/2 a 5336/7 v k.ú. Litoměřice jsou umístěny 
monitorovací vrty v souvislosti s úložištěm jaderných odpadů. Žadatel má zákonnou povinnost, 
uloženou Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, spočívající v čtvrtletním odběru vzorků vody 
z jednotlivých vrtů pro analýzu přítomnosti radionuklidů a hydrogeologické monitorování. Dále žadatel 
provádí údržbu, opravu případně řeší mimořádné události. 

Na základě výše uvedeného žadatel požádal o zajištění stávajícího zařízení věcným břemenem práva 
přístupu příjezdu za účelem provozování, údržby a oprav monitorovacího zařízení. 

Stanovisko OSNMM: V přijatých zásadách, schválených Zastupitelstvem města Litoměřice dne 
23.6.2005, pod č. jed. I/20 není stanovena výše jednorázové náhrady pro zřízení obdobného zařízení 
VCB. Navrhujeme využití obdobného v zásadách uvedeného, práva chůze a jízdy v čl. 4.4, s uvedenou 
částkou 10.000 Kč + DPH / pozemek. 

Pozemek parc.č. 5336/7 je dotčen smluvním vztahem, Pachtovní smlouvou ze dne 20.9.2016 (IJS 
SERVICE, s.r.o, IČO: 27323561) s účelem obnova sadu a chov včel. Pachtýř byl se záměrem 
seznámen, nemá žádných námitek. Po zřízení VCB pro žadatele bude s pachtýřem uzavřen dodatek 
pachtovní smlouvy, jehož účelem bude povinnost strpění věcného břemene umístění monitorovacího 
vrtu.  
Objednavatelem geometr. plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky za vklad práva do KN hradí 
žadatel.  

Stanovisko OŽP 9.4.2018: Souhlasí se zřízením VCB.  

Návrh na usnesení 

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 
monitorovacího zařízení, včetně práva chůze a jízdy k části pozemků parc.č. 5291/2 a 5336/7 
v k.ú. Litoměřice v rozsahu podle GP 4593-54/2018, ve prospěch oprávněného Správy úložišť 
radioaktivních odpadů, IČO: 66000769, Dlážděná 6, Praha 1 za jednorázovou úhradu ve smluvní 
výši 20.000 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. 
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34. Zřízení věcného břemene – služebnosti, umístění provozování, údržby a oprav vodovodní, 
kanalizační přípojky a plynárenského zařízení (NTL) k části pozemků parc.č. 84/1, 1345/139 a 
1345/153v  k.ú. Pokratice 
Žadatel: Manželé F.M. a F.B., Litoměřice 
 
Odůvodnění: Žadatelé jsou vlastníky pozemku parc.č.1345/138 v k.ú. Pokratice určeného pro stavbu 
RD. Pro napojení domu na IS zrealizovali žadatelé přípojky vodovodní kanalizační a plynovou. Před 
zahájením stavby v roce 2012 byla uzavřena Budoucí smlouva o zřízení VCB k umístění přípojek vody, 
kanalizace a plynu č. 9810000337 a č. 9810000336. Jednorázová úhrada za zřízení VCB byla uhrazena 
po podepsání smlouvy budoucí ve výši 783 Kč s DPH. 
Geometrické plány č. 1414-93/2018, 1293-109/2013 zajistili žadatelé. Poplatek za vklad práva do KN hradí 
žadatelé. 
 
Návrh na usnesení                                                                                                                                                                                                           
ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti, umístění provozování, údržby a oprav 
k vodovodní  a kanalizační přípojce na parc.č. 84/1, 1345/139 a 1345/153 v k.ú. Pokratice, v 
rozsahu dle GP 1414-93/2018 a plynárenskému zařízení (NTL) na parc.č. 84/1 a 1345/139 v k.ú. 
Pokratice podle GP č.1293-109/2013, vše ve prospěch vlastnictví pozemku parc.č. 1345/138 v k.ú. 
Pokratice za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 783 Kč s DPH  a uhrazení správního poplatku 
za vklad práva do katastru nemovitostí, který jsou povinni zaplatit současní vlastníci manželé F. 
M. a F.B., Litoměřice 

 
 
Doplnění programu: 
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35. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2722/3 o výměře 50 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice od 
ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha  
Žadatel: OSNMM 

Odůvodnění: Z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemků pro připravovanou investiční akci: 
„Protipovodňová opatření pro jižní část zástavby – pravý břeh Labe“. 

Parc.č. Název druhu pozemku Číslo LV 
parcely Výměra  Lokalita 

2722/3 ost.plocha-komunikace 60000 50 m2 ul. Mezibraní   

Projednáno a schváleno v ZM 26.04.2018 pod č.usnesení 88/3/2018 

 Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje smlouvu č.j. 2676/2018 o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 2722/3 v k.ú. 
Litoměřice, od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha, do vlastnictví města Litoměřice.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


