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USNESENÍ 
ze 7. jednání Rady města Litoměřic 

konaného dne 16.4. 2013 od 10:00 hodin v kanceláři starosty města 
Přítomno 9 členů RM 
 
 
R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m   7.  j e d n á n í  
p r o j e d n a l a   p o d   u s n e s e n í m   č.: 
 
 
 
223/7/2013 
Schválení záboru veřejného prostranství pro PO CCR Litoměřice  
RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství parkoviště U Hvězdárny a parkoviště na 
Tyršově náměstí v Litoměřicích pro Centrum cestovního ruchu Litoměřice, p.o., Mírové náměstí 16/8 
A, Litoměřice pro účely parkování účastníků konference Stop and Stay 2013 ve dnech 25.–26.4.2013. 
 
 
224/7/2013 
Schválení Pravidel a podmínek na provádění činností souvisejících s údržbou města 
RM schvaluje Pravidla a podmínky na provádění činností souvisejících s údržbou města (viz příloha 
orig. zápisu), která se uzavírají mezi Městem Litoměřice a p.o. Technické služby města Litoměřice,   
Na Kocandě 22, Litoměřice. 
 

 
225/7/2013 
Schválení přijetí účelově určených věcných darů PO MŠ Litoměřice 
RM uděluje souhlas s přijetím účelově určených věcných darů pro PO Mateřská škola Litoměřice, 
Masarykova 30 (viz příloha orig. zápisu). 
 

 
226/7/2013 
Schválení nového znění Vnitřního platového předpisu PO MŠ Litoměřice 
RM schvaluje nové znění Vnitřního platového předpisu PO Mateřské školy Litoměřice, Masarykova 
30, p.o. s účinností od 1.4.2013. (viz příloha orig. zápisu). 
 
 
227/7/2013 
Schválení rozdělení výsledku hospodaření za rok 2012 a návrh ročního finančního plánu na 2013 PO 
Knihovna K.H.Máchy  
RM schvaluje účetní závěrku a převod výsledku hospodaření za rok 2012 PO Knihovna K.H.Máchy v 
Litoměřicích do rezervního fondu ve výši 33.545,47 Kč a fondu odměn ve výši 15.000,-Kč; plán 
pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2013 PO Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích (viz 
příloha orig. zápisu). 
RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2013 s ohledem na rozdělení HV 2012; 
roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2013 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu 
o činnosti PO Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích za rok 2012 (viz příloha orig. zápisu). 
 
 
228/7/2013 
Půjčka Občanskému sdružení přátel dětských písní a kreslených pohádek na předfinancování projektu 
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí půjčky ve výši 350tis Kč Občanskému sdružení přátel 
dětských písní a kreslených pohádek na předfinancování projektu „Hudba a kultura v Českém 
středohoří“, podpořeného SZIF v rámci Programu rozvoje venkova ČR (viz příloha orig. zápisu) za 
podmínky zajištění závazku ručitelem. 
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229/7/2013 
Navýšení dotací pro Farní charitu Litoměřice a občanské sdružení Klika 1   
a) RM doporučuje ZM navýšení dotace pro Farní charitu Litoměřice o částku 100.000,-Kč.  

RM doporučuje ZM navýšení dotace pro občanské sdružení KLIKA 1 o částku 100.000,-Kč. 
b) RM doporučuje ZM schválit uzavření dodatku s Farní charitou Litoměřice  
 RM doporučuje ZM schválit uzavření dodatku s občanským sdružením KLIKA 1 
 
 
230/7/2013 
Výměna oken z PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež Srdíčko   
RM doporučuje ZM schválit akci „Výměna oken u PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež 
Srdíčko“. 
 
        
231/7/2013 
Schválení dohody o splátkách - František Sládek  
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro Františka Sládka, bytem Kamýcká 1029/8, Litoměřice, 
na částku 5.172,-Kč. Výše splátky činí 500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem 
duben 2013, se splatností k poslednímu dni každého měsíce. 
 
 
232/7/2013 
Schválení dohody o splátkách dluhu - Alex Jan Šmídů 
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu s Alexem Janem Šmídů, bytem Kamýcká 1030/10, 
Litoměřice, na částku 5.545,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou 
výhody splátek počínaje měsícem duben 2013, se splatností k poslednímu dni každého měsíce. 
 
 
233/7/2013 
Prominutí poplatku z prodlení - Pavla Syndulová 
RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z částky 12.089,-Kč ve výši 40%, (tedy 4.836,-Kč), pro 
Pavlu Syndulovou, bytem Mlékojedy 81. 
 
 
234/7/2013 
Prominutí poplatku z prodlení - Jaroslava Šolcová 
RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z částky 5.182,-Kč ve výši 80%, (tedy 4.146,-Kč), pro 
Jaroslavu Šolcovou, bytem Revoluční 1834/8, Litoměřice. 
 
  
235/7/2013 
Schválení dodatku k Dohodě o splátkách dluhu - Atilla Kováč    
RM neschvaluje uzavření dodatku k Dohodě o splátkách dluhu ze dne 8.1.2013 s Atillou Kováčem, 
doručovací adresa Želetická 2187/11, Litoměřice, a to navýšení dluhu o částku 15.831,-Kč 
s příslušenstvím a zvýšení měsíční splátky na 1.000,-Kč počínaje dubnem 2013.  
 
 
236/7/2013 
Úprava nájemní smlouvy k NP s HK zubní laboratoří a.s.  
RM schvaluje firmě HK zubní laboratoř s.r.o., Dykova 13, Litoměřice, zast. jednatelem Ing. Daňkem 
Kudrnou, uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na pronájem nebytového prostoru na adrese 
České armády 163/17 v Litoměřicích, kterým se upravuje výměra pronajatého prostoru na 132,57 m2 
s účinností od 1.4.2013. Ostatní ujednání nájemní smlouvy ze dne 1.1.2006 ve znění pozdějších 
dodatků zůstávají beze změn. 
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237/7/2013 
Schválení nákupu elektrické energie a plynu pro město Litoměřice a jeho příspěvkové organizace 
prostřednictvím komoditní burzy pro období 1.7.2013 – 31.12.2014 
a) RM schvaluje nákup elektrické energie a plynu pro město Litoměřice a jeho příspěvkové 
organizace prostřednictvím komoditní burzy pro období 1.7.2013 – 31.12.2014 (příloha orig.zápisu). 
b) RM ruší své usnesení č. 116/4/2013, kterým schvalovala vzor smlouvy o společném postupu 
zadavatelů při centralizovaném zadávání nákupu elektrické energie a o zmocnění centrálního 
zadavatele.  
   
 

238/7/2013 
Vzetí na vědomí hodnocení Důvodové zprávy k ověřeným problémům z veřejného projednávání 2012 
RM bere na vědomí hodnocení Důvodové zprávy k ověřeným problémům z veřejného projednávání 
2012 (viz příloha orig.zápisu). 
 
 
239/7/2013 
Schválení programu zasedání ZM konaného dne 25.4. 2013   
RM schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 25.4.2013 od 16:00 
hodin v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích se sídlem Mírové nám.15/7. 
Program: 
I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu 
II. Doplnění / stažení bodu programu 
III. Hlasování o programu 
IV. Body jednání: 

1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 16.4. 2013  
2. Změna statutu sociálního fondu  
3. Sejmutí předkupního práva pro Město Litoměřice u pozemku parc. č. 4044, 4045, 4046/1 

v k. ú. Litoměřice  
4. Schválení finanční spoluúčasti města při realizaci vyvolaných úprav okružní křižovatky 

na Vojtěšském náměstí z důvodu plánované uzavírky silnice č. I/15 – Tyršova mostu – 
v roce 2014  

5. Výměna oken u PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež Srdíčko  
6. Navýšení dotací pro Farní charitu Litoměřice a občanské sdružení Klika 1  
7. Půjčka Občanskému sdružení přátel dětských písní a kreslených pohádek na 

předfinancování projektu   
8. Dotace na podporu činnosti sportovních oddílů  
9. Schválení příspěvků z Programu regenerace MPR na rok 2013   
10. Schválení dohody o splátkách 
11. Schválení návrhu na doplnění nového člena dozorčí rady 1. Geotermální Litoměřice, a.s  

Majetkové záležitosti 
Záměry: 

12. Prodej části pozemku parc.č. 4905/3 (orná půda) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geomet. 
plán) 
Žadatel: manželé Dana a Miroslav Balaštíkovi, bytem Želetická 1911/30, David Balaštík, 
Želetická 1342/28 a Lukáš Balaštík, Želetická 1742/30, Litoměřice 

13. Směna pozemků vč. staveb parc.č. 4806/1, 4806/3, 4806/4, 4768/31, 4768/32, 4794/20 
4795/1, 4795/2, 4796/12, 4797/4 a část pozemku 4795/3 (majetek LV 6948, 7410) nutný 
odděl.geomet.plán za pozemky v majetku obce 2231/1 a 2526 vše v k.ú. Litoměřice a s 
finančním doplatkem ve prospěch žadatele 
Žadatel: manželé Jaroslav a Lenka Třešňákovi, Třebizského 3020, Teplice a Treinvest s.r.o, 
IČ: 25403087 

14. Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků dle přiloženého seznamu v k.ú. 
Litoměřice na ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
Žadatel: OSMM 

15. Prodej části pozemku parc.č. 4020 o výměře cca 9m2 v k.ú. Litoměřice (ul. Karla IV. 
výstavba TS) nutný odděl. geomet. plán 
Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s.,Teplická 874/8,Děčín 
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Prodeje: 
16. Prodej zastavěného pozemku parc.č. 498/8 o výměře 21 m2 v k.ú. Litoměřice  

Žadatel: manželé Ing. Luboš a Ing. Věra Janouškovi, Opuková 2264, Litoměřice  
17. Prodej zastavěného pozemku parc.č. 5414/8 o výměře 16 m2 v k.ú. Litoměřice 

Žadatel: manželé Ing. Jaroslav a Ivana Horčičkovi, Stavbařů 2002/2, Litoměřice 
18. Prodej zastavěného pozemku parc.č. 5417/11 o výměře 22 m2 v k.ú. Litoměřice 

Žadatel: Iveta Moserová, Na Výsluní 436/18, Litoměřice 
19. Prodej pozemku parc.č. 2693/9 o výměře 7 m2 a 2693/10 o výměře 6 m2 v k.ú. Litoměřice  

Žadatel: ČR Ředitelství vodních cest, Vinohradská 2396/184, Praha, IČ 67981801 
20. Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 1167/2013 od ČR ÚZSVM, 

Rašínovo nábřeží 390, Praha 
Žadatel: OSMM 

21. Bezúplatný převod pozemků  v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 1597/2013 od ČR ÚZSVM, 
Rašínovo nábřeží 390, Praha 
Žadatel: OSMM 

22. Prodej nemovitostí (stavba-garáž + pozemek) parc.č. 871/6 – 871/11,13 v k.ú. Litoměřice 
dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů 
z majetku Města  
Žadatel: OSMM 

23. Prodej obsazeného bytu třetí osobě č. 13, Tylova 1035/8, Litoměřice 
Žadatel: OSMM 

24. Prodej bytových jednotek v ul. U Katovny 2004/6 a A.Muchy 425/11 v k.ú. Litoměřice  
Žadatel: OSMM 

25. Zrušení usnesení ZM ze dne 14.3.2013 č. 73/2/2013 (Zřízení věcného práva – umístění, 
provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 
44, 68/12 a 84/1 v k.ú.Pokratice)  
Žadatel:  ČEZ Distribuce, a.s.,Teplická 874/8, Děčín 

26. Zrušení usnesení ZM ze dne 14.3.2013 č. 74/2/2013 (Zřízení věcného práva – umístění, 
provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 
85/1, 85/2, 120, 150/1, 154/2, 154/3, 172/20 a 1345/68 v k.ú. Pokratice)  
Žadatel:  ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 

27. Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační 
distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 68/12, 84/1, 44, 85/1, 85/2, 154/2, 154/3, 
1345/66, 150/1, 120 a 172/20 v k.ú. Pokratice 
Žadatel:  ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 

28. Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační 
distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 3946/1 v k.ú. Litoměřice 
Žadatel:  ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 

29. Zřízení zástavního práva k nemovitosti čp. 2261 v k.ú. Litoměřice (Pohoda) 
Žadatel: OSMM 

 
V. Informace 
VI. Interpelace 
VII. Diskuze  
VIII. Závěr 
 
 
240/7/2013 
Schválení smlouvy o právu provést stavbu - Litoměřice – sběrná stoka ulice Bojská 
RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Litoměřice – sběrná stoka ulice Bojská“ 
s majiteli pozemku p.č.2355/4 v k.ú. Litoměřice, manželi Ladislavem a Dagrmarou Pošíkovými, 
bytem Květinová 371/8, Litoměřice. 
 
 
241/7/2013 
Schválení finanční spoluúčasti města při realizaci vyvolaných úprav okružní křižovatky na Vojtěšském 
náměstí z důvodu plánované uzavírky silnice č. I/15 – Tyršova mostu – v roce 2014. 
RM doporučuje ZM schválit finanční spoluúčast města při realizaci vyvolaných úprav okružní 
křižovatky na Vojtěšském náměstí v Litoměřicích (chodníky, VO, nasvětlení přechodů) v částce ve výši  
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1,080.431,65 Kč vč. DPH, které budou probíhat v roce 2013 jako vyvolaná investice pro zajištění 
průjezdnosti městem z důvodu plánované uzavírky silnice č. I/15 – Tyršova mostu – v roce 2014. 

 
 
242/7/2013 
Schválení jízdního řádu lodě Porta Bohemica 1 na sezónu 2013  
RM schvaluje jízdní řád lodě Porta Bohemica 1 na sezónu 2013 (viz příloha orig.zápisu). 
 
 
243/7/2013 
Návrh na zpracování potřebné dokumentace k výstavbě tělocvičny u Masarykovy ZŠ 
RM ukládá odboru územního rozvoje města učinit všechny potřebné kroky k zahájení výstavby 
tělocvičny u Masarykovy ZŠ, včetně zajištění vydání stavebního povolení nejpozději k 31. 12. 2013. 
 
 
244/7/2013 
Změny ve vedení Městské nemocnice v Litoměřicích  
 
a) RM bere na vědomí rezignaci Ing. Radka Lončáka MBA, bytem Jarošova 12, Litoměřice, na 

členství v dozorčí radě Městské nemocnice v Litoměřicích ke dni 15.4.2013. 
 
b) RM jmenuje MUDr. Miroslava Jiránka, bytem Svatováclavská 1, Litoměřice, členem dozorčí 

rady Městské nemocnice v Litoměřicích od 16.4.2013. 
 
c) RM bere na vědomí rezignaci MUDr. Stanislavy Pánové, bytem U Cihelny 5, Brandýs nad 

Labem na funkci člena správní rady a předsedkyně správní rady Městské nemocnice 
v Litoměřicích ke dni 30.4.2013. 

d) RM jmenuje ing. Radka Lončáka MBA, bytem Jarošova 12, Litoměřice členem správní rady a 
předsedou správní rady Městské nemocnice v Litoměřicích od 1.5.2013. 

 
e) RM uděluje odměnu MUDr. Stanislavě Pánové ve výši trojnásobku měsíčního platu. 
 
 
 
 
 

Mgr. Ladislav Chlupáč 
starosta města 

 
 

 
 
 
 

Mgr.Karel Krejza 
1. místostarosta města 

 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Eva Lieberová 
Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec 
 
 


