
POZVÁNKA 

na jednání Zastupitelstva města Litoměřic  

konané dne 1.2.2018 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 22.1.2018  
2. Rozpočtové opatření – stavební úpravy pro sportovní zázemí v Kasárnách Dukelských 

hrdinů 
3. Dotace pro destinační agenturu České středohoří, o.p.s.  
4. Komunitní plán sociálních služeb ORP Litoměřice pro období 2018-2020  
5. Žádost o dotaci JC Litokan Litoměřice, z.s. 
6. Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2018 
7. Žádost o poskytnutí dotace – Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci, z.s. 
8. Žádost o poskytnutí dotace – Občanské sdružení Puellae cantantes 
9. Záměr podání žádosti o dotaci ze Státního fondu kinematografie – MKZ v Litoměřicích – 

upgrade digitalizace a výměna zvukového systému v Kině Máj – rozpočtové opatření 
10. Záměr podání žádosti o dotace z MAS České středohoří na realizace akce „Vybudování 

bezbariérového přístupu do ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2“  
11. Schválení podání žádosti k projektu „PAVE – První aktivní veřejná budova v ČR“ do 

programu Ekoinovace SFŽP – rozpočtové opatření   
12. Schválení poskytnutí půjčky 1. Geotermální Litoměřice a.s.  
13. Kontrolní zpráva o plnění usnesení ZM za rok 2017    
14. Povinnost RM informovat ZM o rozhodování o Nemocnici Litoměřice a.s. 
15. Zrušení předkupního práva u pozemků parc. č. 4176/2 a 4176/10 v k.ú. Litoměřice  
16. Zrušení předkupního práva u části pozemku parc. č. 2355/5 v k.ú. Litoměřice označené 

ve smyslu geometrického plánu č. 4545-354/2017 jako pozemek parcelní číslo 2355/152 
v k.ú. Litoměřice 

17. Zrušení předkupního práva u části pozemku parc. č. 3408/52 v k.ú. Litoměřice označené 
ve smyslu geometrického plánu č. 4474-140/2016 jako pozemek parcelní číslo 3408/107 
v k.ú. Litoměřice      

18. Vyslovení nesouhlasu s novelou zákona o odpadech směřující k navýšení poplatku za 
ukládání komunálního odpadu    

19. Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her  
20. Delegování zástupce města na VH SVS      
21. Schválení uzavření dohody o provedení práce s Mgr. Petrem Hermannem 
22. Schválení poskytování příspěvků z prostředků sociálního fondu na stravování 

uvolněných zastupitelů stravujících se ve stravovacím zařízení Centrální školní jídelna 
a na stravovací poukázky do zařízení veřejného stravování  

23. Zpráva o dodržení podmínek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS 
170/16 ze dne 9.12.2016, ve vazbě na interpelaci zastupitele Mgr. Petra Panaše ze dne 
7.12.2017        

 

 

 

 



Majetkové záležitosti:       
Záměry: 

24. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení, sektor I., evidenční číslo 6-61 
na městském hřbitově v Litoměřicích 

25. Prodej pozemku parc.č. 2603/12 o výměře 221 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice 
26. Prodej pozemku parc.č. 917/9 o výměře 26 m2 v k.ú. Litoměřice 
27. Prodej pozemku parc.č. 2729 o výměře 1880 m2 (orná půda) a parc.č. 2730 o výměře 88 

m2 (orná půda) v k.ú. Borkovany 
28. Prodej části pozemku parc.č. 1527/9 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice 
29. Prodej pozemků parc.č. 4008/5 o výměře 528 m2 (zast. plocha) a 4008/6 o výměře 72 m2 

(zast. plocha) včetně staveb bez č.p.č/č.e v k.ú. Litoměřice  
30. Prodej pozemku parc. č. 1328 o výměře 229 m2 (zast. plocha a nádvoří) o velikosti 

podílu 4388/5539 v k.ú. Litoměřice 
31. Prodej pozemku parc.č.4528/1 o výměře 654 m2 (zahrada) a parc. č 4528/4 o výměře 17 

m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice 
 

Prodeje: 
32. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 5254/1 o výměře 516 m2 (zast. plocha) včetně 

stavby bez čp. v k.ú. Litoměřice 
33. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 

telekomunikačního zařízení k části pozemků parc.č. 87,132 v k.ú. Litoměřice 
34. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 

telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 5117/8 v k.ú. Litoměřice 
35. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 

elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 1634/3, 1634/4, 2569/1, 2573/2, 
2573/4, 2575/7, 2577/3, 2581 a 2582/4 v k.ú. Litoměřice 

 
 
VII. Informace 
VIII. Interpelace 
IX. Diskuze 
X. Závěr 
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pro jednání ZM,  dne : 1. 2. 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 22. 1. 2018 (viz příloha orig. zápisu) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                              

 



 

Zápis 
z jednání výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice 

Finanční výbor (FV) 

konaného dne 22. 1. 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:  

• David Šikula 

• Jiří Landa 

 

 
 

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

Zapisovatel: ing. Iveta Zalabáková 

Program: 

1. Návrhy na rozpočtová opatření 
2. Různé 
 

 

Konec jednání: 17:00  

Termín příštího jednání:  16. 4. 2018 od 16:00 v zasedací místnosti ČNIS  

Zapsal (a): ing. Iveta Zalabáková 
 



Hosté: ing. Křížová, ing. Kmoníčková, Mgr. Härting, ing. Brunclíková, ing. Gryndler, ing. Klusák, ing. Grund, 
Mgr. Krejza 
 

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 2017 – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
- jedná se o rozpočtová opatření ohledně dotací – tj. dotace, které město obdrželo od poslední úpravy 
rozpočtu v ZM 7. 12. 2017, dále se jedná o úpravy dotací již v rozpočtu zahrnutých s ohledem na skutečné 
čerpání k 31.12. 2017 
- dotace ve výši 46 mil. Kč (4 + 42 mil. Kč) – viz ÚZ/ORG 22008/5000 – jedná se o finance poskytnuté 
státem na základě nařízení vlády č. 35/2017 Sb. (řeší poplatky za ukládání radioaktivních odpadů a výše 
příspěvků z jaderného účtu obcím a pravidla jejich poskytování – dále „dotace od SÚRAO“) 
- dle § 3 tohoto nařízení připadá  městu Litoměřice jednorázový příspěvek ve výši 50 mil. Kč (koncem 
prosince roku 2017 byla městu poukázána částka 42 mil. Kč, zbylých 8 mil. Kč je avizováno koncem ledna 
2018 – tato zbylá část bude řešena rozpočtovým opatřením v dalším ZM) – do té doby by měly být ze strany 
státu upřesněny informace ohledně podmínek pro  využití těchto financí (zatím sděleno, že výdaje možno 
rozložit do více let) 
FV bere informaci na vědomí, souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení.  
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Dotace 2018 – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
- jedná se o nové dotace roku 2018 a dále o výdaje financované z dotací, které nebyly dočerpány 
v předcházejících letech - viz ÚZ/ORG 13010/6300 – částka 4 639 tis. Kč - státní příspěvek na výkon 
pěstounské péče – o tyto výdaje nyní nutno navýšit schodek rozpočtu roku 2018, protože tyto dotační 
prostředky nebyly k 31.12. 2017  dočerpány a jsou obsaženy v zůstatku financí na účtech města k 31.12. 
2017) 
FV bere informaci na vědomí, souhlasí s návrhem RO a doporučuje ZM ke schválení.  
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)   
 
Odbor ekonomický – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 
Odbor správní – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
 

Odbor školství, kultury, sportu a pam. péče – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
FV souhlasí a doporučuje ZM ke schválení. 
(pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0)    
Na jednání FV proběhla diskuse ohledně požadavku PO MKZ o poskytnutí investičního příspěvku ve výši 2 
mil. Kč – souvisí s nutným upgradem digitalizace a výměny zvukového systému v kině Máj - bude 
předloženo jako samostatný bod na jednání ZM 1.2. (včetně požadavku na rozpočtové opatření ve výši 2 mil. 
Kč – požadované rozpočtové opatření bude součástí návrhu do ZM) 
 
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)    
Na jednání FV proběhla diskuse s členy vedení města ohledně projektu „PAVE – První Aktivní veřejná 
budova v ČR“ - bude předloženo jako samostatný bod na jednání ZM 1.2. (včetně požadavku na rozpočtové 
opatření ve výši 1,5 mil. Kč na dopracování projektové dokumentace pro účely podání žádosti o dotaci – 
požadované rozpočtové opatření bude součástí návrhu do ZM) 



 
celkem navržená rozpočtová opatření – viz příloha (soubor rozpočtových opatření) 
- celková suma ve výši 20 739 tis. Kč (tj. celková výše rozpočtových opatření) – představuje v částce 15 
081 tis. Kč přesuny nedočerpaných výdajů roku 2017, které přecházejí do výdajů roku 2018 (tj. dosud 
nejsou zahrnuty v rozpočtu 2018) tzn., že se nejedná o požadavek na nové finance – je součástí zůstatku 
peněžních prostředků na účtech města k 31. 12. 2017. Zbytek v hodnotě 5 658 tis. Kč tvoří nové výdaje 
roku 2018 

 

Ad 2. Různé: 
Informace ohledně stavu finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2017: 
- k 31. 12. 2017 stav finančních prostředků na účtech města ve výši cca 179 mil. Kč (z toho dotace od 
SÚRAO 42 mil. Kč) – tj. za rok 2017 bylo hospodaření města přebytkové (přebytek rozpočtu cca 43 
mil. Kč – stav financí k 1. 1. 2017 ve výši 136 mil. Kč) – podrobně bude rozebráno v závěrečném účtu 
města za rok 2017 

 
vývoj daňových příjmů k 12/2017:    

- v porovnání se stejným obdobím minulého roku je stav plnění jednotlivých daní (viz příloha) vyšší o 
cca 22,5 mil. Kč (tj. + 7,8 %), z toho zejména: 
• daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (položka 1111) cca + 8,3 mil. Kč (+ 13 %) 
• daň z příjmů právnických osob (položka 1121) cca + 1,7 mil. Kč (+ 2,5 %) 
• daň z přidané hodnoty (položka 1211) cca + 16,3 mil. Kč (+ 13 %) 

 

 

 

 

 

 

 
 ověřil – ing. Radek Lončák, MBA – předseda FV 

 

 

 

 

Přílohy:  
 

• Návrhy rozpočtových opatření  
• Daňové příjmy k 12/2017 

 

 

 

 

 

 
Rozdělovník:   

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

• 1x vnitřní audit 
• 1x sekretariát 

 



původní změna nový původní změna nový

193/6156 KÚÚK - účel. dot. - Centrum Srdíčko PO - sociální služby 0 36 36 0 36 36 KÚÚK - účel. dot. - Centrum Srdíčko PO - sociální služby 193/6156

185 -185 0 ul. Pekařská - využití dešťové vody

2 593 -2 587 6 podzemní kontejnery

188 -188 0 příspěvek na ekologickou výchovu žáků

40 -40 0 dotační program - příspěvek - solární ohřev TUV - občané

1 000 -1 000 0 MěN PO - změna osvětlení

0 185 185 ul. Pekařská - využití dešťové vody

0 2 587 2 587 podzemní kontejnery

0 188 188 příspěvek na ekologickou výchovu žáků

0 40 40 dotační program - příspěvek - solární ohřev TUV

0 1 000 1 000 MěN PO - změna osvětlení

1805/1000 saldo příjmů a výdajů - vyrovnání rozpočtu 13 563 -42 000 -28 437

2805/2000 dotace od obcí - přestupky 170 -4 166

1805/1000 saldo příjmů a výdajů - vyrovnání rozpočtu -28 437 4 -28 433

13010/6300 MPSV ČR - státní přísp. na výkon pěstounské péče 2 524 12 2 536 2 524 12 2 536 MPSV ČR - státní přísp. na výkon pěstounské péče 13010/6300

29008/5000 MZe ČR - účel. dot. - náklady na činn. odbor. lesního hosp. 533 -100 433 533 -100 433 MZe ČR - účel. dot. - náklady na činn. odbor. lesního hosp. 29008/5000

29516/4400 Mze ČR - účel.dot. vyhotovení Lesního hospodářského plánu LHC Litoměřice 156 -156 0 156 -156 0 Mze ČR - účel.dot. vyhotovení Lesního hospodářského plánu LHC Litoměřice 29516/4400

29516/5000 MZ ČR - účel. dot. - lesní hospodářské plány 135 -1 134 135 -1 134 MZ ČR - účel. dot. - lesní hospodářské plány 29516/5000

29519/4400 MZ ČR - účel. dot. - lesní hospodářské plány 156 -1 155 156 -1 155 MZ ČR - účel. dot. - lesní hospodářské plány 25519/4400

33063/3321 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO Na Valech 933 -373 560 933 -373 560 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO Na Valech 33063/3321

33063/3323 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO ZŠ B. Němcové 1 245 -498 747 1 245 -498 747 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO ZŠ B. Němcové 33063/3323

33063/3317 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO MŠ Masarykova 1 179 -1 1 178 1 179 -1 1 178 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO MŠ Masarykova 33063/3317

33063/3327 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO Havlíčkova 531 353 884 531 353 884 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO Havlíčkova 33063/3327

34053/3401 MK ČR - účel. dot. Knihovna K.H.Máchy - zvýšení kvality poskyt. služeb 99 45 144 99 45 144 MK ČR - účel. dot. Knihovna K.H.Máchy - zvýšení kvality poskyt. služeb 34053/3401

13013/2600 KÚÚK - účel. dot. - PO CCR - příspěvek na mzdové náklady 161 -22 139 161 -22 139 KÚÚK - účel. dot. - PO CCR - příspěvek na mzdové náklady 13013/2600

13013/2000 MPSV ČR - účel. dot. - OP Zaměstnanost 207 -2 205 207 -2 205 MPSV ČR - účel. dot. - OP Zaměstnanost 13013/2000

13013/3369 KÚÚK - účel. dot. - PO CŠJ - příspěvek na mzdové náklady 174 -23 151 174 -23 151 KÚÚK - účel. dot. - PO CŠJ - příspěvek na mzdové náklady 13013/3369

13013/3610 KÚÚK - účel. dot. - PO DDM Rozmarýn - příspěvek na mzdové náklady 187 -22 165 187 -22 165 KÚÚK - účel. dot. - PO DDM Rozmarýn - příspěvek na mzdové náklady 13013/3610

17015/2301 MMR - účel. dot. IROP - pořízení cisterny pro JSDH - SR - neinv. 12 -1 11 12 -1 11 MMR - účel. dot. IROP - pořízení cisterny pro JSDH - SR - neinv. 17015/2301

17016/2301 MMR - účel. dot. IROP - pořízení cisterny pro JSDH - EU - neinv. 196 -1 195 196 -1 195 MMR - účel. dot. IROP - pořízení cisterny pro JSDH - EU - neinv. 17016/2301
MobiLitA 21 - účel. dot. 589 -589 0 823 -608 215 MobiLitA 21 - účel. dot. 

Path 2030 - účel. dot. 916 -916 0 1 003 -714 289 Path 2030 - účel. dot. 

1805/1000 saldo příjmů a výdajů - vyrovnání rozpočtu -28 433 183 -28 250

-29 204 -2 077 -31 281 14 260 -2 077 12 183

90002/9100 90002/9100

Celkem Celkem

22008/5000 Příspěvky obcím podle atomového zákona 0 46 000 46 000 22008/5000

5805/5000 Správa úložišť radioaktivního odpadu Richard 4 000 -4 000 0 5805/5000

DOTACE r. 2017 - dodatky   
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



původní změna nový původní změna nový

příspěvek na výkon státní správy 13 557,0 0,1 13 557,1

příspěvek na výkon státní správy s rozšířenou působností 23 679,0 -0,5 23 678,5

2805/2000 příspěvky, náhrady, vratky…… 500,0 0,4 500,4

29008/5000 MZe ČR - účel. dot. - náklady na činn. odbor. lesního hosp. 0 364 364 0 364 364 MZe ČR - účel. dot. - náklady na činn. odbor. lesního hosp. 29008/5000

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

33063/3321 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO Na Valech 0 373 373 0 373 373 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO Na Valech 33063/3321

33063/3323 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO ZŠ B. Němcové 0 498 498 0 498 498 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO ZŠ B. Němcové 33063/3323
KÚÚK - účel. dot. - PO CCR - příspěvek na mzdové náklady 0 20 20 0 20 20 KÚÚK - účel. dot. - PO CCR - příspěvek na mzdové náklady

MPSV ČR - účel. dot. - OP Zaměstnanost 0 18 18 0 18 18 MPSV ČR - účel. dot. - OP Zaměstnanost

13013/3369 KÚÚK - účel. dot. - PO CŠJ - příspěvek na mzdové náklady 0 27 27 0 27 27 KÚÚK - účel. dot. - PO CŠJ - příspěvek na mzdové náklady 13013/3369

13013/3610 KÚÚK - účel. dot. - PO DDM Rozmarýn - příspěvek na mzdové náklady 0 63 63 0 63 63 KÚÚK - účel. dot. - PO DDM Rozmarýn - příspěvek na mzdové náklady 13013/3610

98008/2000 VPS - účel. dot. - výdaje spojené s volbou prezidenta republiky 0 867 867 0 867 867 VPS - účel. dot. - výdaje spojené s volbou prezidenta republiky 98008/2000

1805/1000 saldo příjmů a výdajů - vyrovnání rozpočtu 20 192 4 822 25 014 0 30 30 finanční vypořádání se SR - výdaje spojené s volbou prezidenta republiky 98008/2000

6001/6100 MěN PO - neinvestiční příspěvek na herního terapeuta - finan. vypořádání 2017 0 17 17 0 153 153 finanční vypořádání se SR - výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR 98071/2000

1805/1000 saldo příjmů a výdajů - vyrovnání rozpočtu 25 014 -17 24 997 0 4 639 4 639 státní příspěvek na výkon pěstounské péče - převod dotace z r. 2013-2017 13010/6300

13010/6300 státní příspěvek na výkon pěstounské péče pro r. 2018 1 195 1 061 2 256 1 195 1 061 2 256 státní příspěvek na výkon pěstounské péče pro r. 2018 13010/6300

300 -300 0 příspěvek na ekologickou výchovu žáků

120 -120 0 dotační program - příspěvek - solární ohřev TUV - občané

840 -840 0 podzemní kontejnery

1 840 -1 840 0 ul. Mezibraní - regenerace zeleně 

100 -100 0 ul. Pekařská - využití dešťové vody

800 -800 0 budovy města - instalace solárních systémů

0 300 300 příspěvek na ekologickou výchovu žáků

0 120 120 dotační program - příspěvek - solární ohřev TUV - občané

0 840 840 podzemní kontejnery

0 1 840 1 840 ul. Mezibraní - regenerace zeleně 

0 100 100 ul. Pekařská - využití dešťové vody

0 800 800 budovy města - instalace solárních systémů

88 137 8 133 96 270 5 195 8 133 13 328Celkem Celkem

28002/5000 Příspěvky obcím podle atomového zákona 0 4 000 4 000 28002/5000

2806/2000

13013/2000 13013/2000

5805/5000 Správa úložišť radioaktivního odpadu Richard 4 000 -4 000 0 5805/5000

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: 22.1.2018

předkládá odbor: ekonomický

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 24 997 192 25 189

24 997 192 25 189

původní změna nový

2 1007/1000 TSM, PO - mandátní odměna 4 100 192 4 292

4 100 192 4 292

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Vyúčtování mandátní odměny za rok 2017 - náklady na činnosti spojené s mandátem za rok 2017.

1 O finanční prostředky ve výši 192 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

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

starosta

Datum, podpis navrhovatele:                                   Ing.  Mgr. Jaroslav Lachman

vedoucí odboru

C e l k e m 

15.1.2018

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: 22.1.2018

předkládá odbor: správní

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 25 189 24 25 213

25 189 24 25 213

původní změna nový

2 2001/2000 MAS České středohoří 49 24 73

49 24 73

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 V rámci kompetence vedoucí byla provedena rozpočtová změna z rozpočtu MAS České středohoří na navýšení rozpočtu 

členského poplatku v Euroregionu (byl navýšen ze 3,- Kč na 4,- Kč /1 obyvatele v roce 2018). V SR s tímto navýšením

nebylo počítáno.  

1 O finanční prostředky ve výši 24 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

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

tajemník

Datum, podpis navrhovatele:                                   Ing.  Mgr. Jaroslav Lachman

vedoucí odboru

C e l k e m 

5.1.2018

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: 22.1.2018

předkládá odbor: školství, kultury, sportu a PP

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 25 213 1 144 26 357

5 3300/3500 ZŠ Litoměřice, B. Němcové - pojistná událost - střecha 0 35 35

25 213 1 179 26 392

původní změna nový

2 3323/3500 ZŠ B. Němcové PO - PD - bezbariérové přístupy 0 100 100

3 3339/3500 ZUŠ PO - revitalizace budovy VUSS za účelem přestěhování ZUŠ Ltm. 0 356 356

4 3610/3500 TKM - revitalizace Sběrového dvora - PD 0 11 11

6 3300/3500 ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus 500 35 535

7 3241/3200 JC Litokan Litoměřice z.s. - účelová dotace - tatami 0 80 80

8 3305/3500 MŠ Stránského - generální oprava výtahu 0 267 267

9 3051/3406 KKC - příspěvek zřizovatele na platy 5 949 180 6 129

10 3250/3500 MSZ - úprava skladu nářadí MH 0 150 150

6 449 1 179 7 628

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-4 Přesun nečerpaného rozpočtu v roce 2017.

5-6 Nahlášení pojistné události z důvodu poničení střechy větrem na objektu PO B. Němcové.  Navýšení

prostředků na havárie o odhad nákladů na opravu střechy ZŠ Boženy Němcové.

7 V souladu s usnesením ZM č. 155/8/2017 ze dne 7.12.2017 žádáme o schválení finančních prostředků 

ve výši 80 tis. Kč pro JC Litokan z.s. za účelem poskytnutí dotace na nákup tatami

8 Žádost ředitelky MŠ Litoměřice Mgr. M. Mejtové v návaznosti na provedenou revizi výtahů v provozovnách

organizace - priorita MŠ Stránského - rok výstavby 1965 - částka 267 tis. Kč

9 Změna organizačního řádu PO MKZ v Litoměřicích -  předložena na jednání RM 23/1/2018 za účelem

zvýšení počtu technických pracovníků pro objekt Kulturního kongresového centra  (2017 - 225 akcí / 264 dní)

Organizace se bude podílet na prostředcích na platy ve výši 50% celkových nákladů - zřizovatele žádá 

o navýšení příspěvku ve výši 180 tis. Kč.

10 Žádost ředitele MSZ o provedení úpravy původního skladu nářadí v multifukční hale Kalich Areny resp.

výměnu podlahové krytiny a výměnu oken za otvíratelná, a to za účelem zkvalitnění zázemí tohoto 

sportoviště jak pro sportovní kluby a oddíly pravidelně využívající toto zázemí k tréninkům, tak i pro

zajišťování soustředění v těchto prostorách externím klubům. Předpokládané náklady jsou 150tis Kč.

1 O finanční prostředky ve výši 1 144 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

C e l k e m 

15.1.2018

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: 22.1.2018

předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 26 357 2 990 29 347

26 357 2 990 29 347

původní změna nový

2 4202/4000 MORTON PLUS s.r.o. - nákup nemov. věcí 0 2 990 2 990

0 2 990 2 990

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 V ZM pod. č. usnesení 190/8/2017 ze dne 07.12.2017 byl schválen nákup nemovitých věcí - jedná se o objekt  "roubenky" v areálu ZŠ Ladova.

1 O finanční prostředky ve výši 2 990 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

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

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  místostarosta

Datum, podpis navrhovatele:                                   Mgr. Václav Härting

vedoucí odboru

C e l k e m 

5.1.2018

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

správy majetku města, OLH a OSN

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: 22.1.2018

předkládá odbor: územního rozvoje

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 29 347 10 520 39 867

29 347 10 520 39 867

 

původní změna nový

2 8002/8100 parkovací dům - tunel 0 193 193 přesun z  017

3 8211/8200 tržnice 0 6 595 6 595 přesun z  017

4 8002/8100 zjednodušené projekty 1 500 206 1 706 přesun z  017

5 8002/8100 Pokratice-4.etapa-regenerace panelového sídliště 300 120 420 přesun z  017

6 8101/8400 oprava povrchu chodníků po pokládce sítí 2 500 268 2 768 přesun z  017

7 8211/8200 ulice Jasanová 0 211 211 přesun z  017

8 8217/8201 zvýšení bezpečnosti dopravy Ltm., Palachova ul. - VZ 8 700 407 9 107 přesun z  017

9 17968/8201 integrovaný regionální OP-SR-INV 430 -30 400 přesun z  017

10 17969/8201 integrovaný regionální OP-EU-INV 3 870 50 3 920 přesun z  017

11 8212/8200 Výstaviště ZČ - opravy a rekonstrukce 2 500 2 500 5 000

19 800 10 520 30 320

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-10 Přesun nečerpaného rozpočtu v roce 2017.

11 Dle předběžné dohody vedení města a vedení KÚÚK by měla Zahrada Čech s.r.o. obdržet od KÚ cca 20 mil. Kč

v průběhu následujících 4 let za podmínky, že stejnou sumu bude do areálu investovat i město Litoměřice.

1 O finanční prostředky ve výši 10 520 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

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

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  místostarosta

Datum, podpis navrhovatele:                                                                                       Ing. Venuše Brunclíková MBA

vedoucí odboru

C e l k e m 

16.1.2018

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: 22.1.2018

předkládá útvar: strateg. plánování a udrž. rozvoje

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 39 867 1 064 40 931

8 9812/9100 účel. dot. Movecit 564 36 600

10 5022/9100 1. GTE - splátka půjčky 0 300 300

40 431 1 400 41 831

původní změna nový

2 9117/9100 MobiLita 21 - vlastní zdroje 121 54 175 přesun z 017

3 90002/9100 MobiLita 21 - účelová dotace 483 217 700 přesun z 017

4 9118/9100 PATH 2030 - vlastní zdroje 42 216 258 přesun z 017

5 90002/9100 PATH 2030 - účelová dotace 239 792 1 031 přesun z 017

6 9121/9102 projekt e-FEKTA 7 966 -866 7 100

7 9807/9100 energetický management - fond úspor 0 687 687 přesun z 017

9 5022/9100 1. GTE - poskytnutí půjčky 0 300 300

8 851 1 400 10 251

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

Příjmy a výdaje:

2-3 Přesun finančních prostředků z roku 2017 ve výši 54 tis. Kč (kofinancování 20%)  a 217 tis. Kč (80% dotace) z důvodu nevyčerpání částky projektu MobiLitA21.

4-5 Přesun finanč. prostředků z roku 2017 ve výši 216 tis. Kč (kofinancování 20%)  a 792 tis. Kč (80% dotace) z důvodu nevyčerpání částky projektu PATH 2030.

6 Celkové náklady v roce 2018 na realizaci projektu e-FEKTA budou ve výši  7,1 mil. Kč, z toho ve výši 1,3mil. Kč na převod dotace partnerovi projektu CDV

a 5,8 mil. Kč na realizaci aktivit města v rámci projektu. Při tvorbě rozpočtu na rok 2018 byla uvedená chybná částka.  

7 Přesun nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2017 ve výši 256 tis. Kč do Fondu úspor a navýšení rozpočtu o  431 tis. Kč  na provoz  

příspěvkových  organizací, u kterých došlo k prokazatelné úspoře (viz příloha)

8 V letošním roce budou očekávané příjmy projektu MOVETIC ve výši 600 tis. Kč. Při tvorbě rozpočtu na rok 2018 byla uvedená chybná částka.  

9-10 Půjčka bude poskytnuta za účelem překlenutí nedostatku cash flow v r. 2018 způsobeným opožděnou administrací

odprodeje seismické stanice Skalice ze strany výzkumné infrastruktury RINGEN, jenž byl plánován na konec r. 2017. 

Půjčka bude splacena nejpozději do konce roku 2018.

Schválení smlouvy o půjčce  bude předloženo jako samostatný bod na jednání ZM 1.2.

1 O finanční prostředky ve výši 1 064 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

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

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  starosta

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

vedoucí útvaru

C e l k e m 

15.1.2018

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)



přesun výdajů nové výdaje celkem

z roku 2017 2018

saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 20 192

dotace 4 805 4 639 166 4 805

mezisoučet 24 997

ekonomický 192 192 192

mezisoučet 25 189

správní 24 24 24

mezisoučet 25 213

školství, kultury, sportu a PP 1 144 456 688 1 144

mezisoučet 26 357

správa nemovitého majetku města 2 990 2 990 2 990

mezisoučet 29 347

životního prostředí

mezisoučet 29 347

sociálních věcí a zdravotnictví

mezisoučet 29 347

stavební úřad

mezisoučet 29 347

územního rozvoje 10 520 8 020 2 500 10 520

mezisoučet 39 867

městská policie

mezisoučet 39 867

komunikace, marketing, a CR

mezisoučet 39 867

útvar obrany a krizového řízení

mezisoučet 79 734

obecní živnostenský úřad

mezisoučet 79 734

dopravy a silničního hospodářství

mezisoučet 79 734

oddělení projektů a strategií 1 064 1 966 -902 1 064

mezisoučet 80 798

stav po 1. RO ve FV 40 931

1. RO ve FV celkem 20 739 15 081 5 658 20 739

členění dle odborů zdroje z min. let



Výběr daní za období      
1-12/2017

s porovnáním na období 1-12/2016
(údaje v tis. Kč)

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

63 400 73 500 6 500 1 500 6 600 6 350 65 000 68 300 10 236 7 888 122 000 139 000 21 000 21 900

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

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

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

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

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

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

6 5 746 6 547 8 513 556 11 317 12 337 10 236 7 888 8 423 8 862 14 841 14 880

14 429 16 530 9 0 1 387 1 390 15 058 16 103 10 236 7 888 28 779 32 023 14 959 14 965

7 5 836 6 362 936 312 646 625 12 970 12 503 9 232 11 700 564 375

8 5 417 6 480 549 628 642 13 790 14 704 460 291

9 5 542 6 176 1 431 270 702 719 9 774 9 221 6 756 7 647 253 289

16 795 19 018 2 916 582 1 976 1 986 22 744 21 724 0 0 29 778 34 051 1 277 955

10 5 313 5 777 375 125 563 572 3 331 3 421 10 297 11 600 68 539

11 5 762 6 861 207 88 484 531 420 706 13 873 14 917 106 101

12 6 683 7 570 2 224 616 466 472 11 606 12 161 10 446 12 128 4 673 5 173

17 758 20 208 2 806 829 1 513 1 575 15 357 16 288 0 0 34 616 38 645 4 847 5 813

64 987 73 266 6 560 2 143 6 431 6 399 66 456 68 144 10 236 7 888 121 793 138 134 21 764 22 387

%
plnění 103 100 101 143 97 101 102 100 100 100 100 99 104 102

287 991 310 473

101 100

22 482

DPHPO PO-OBCE

1121

CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE)

% plnění (bez PO-OBCE)

Rozdíl plnění +/-

11131111 1112

FO-ZČ FO-SVČ

(bez PO-OBCE)

FO-KV
VÝBĚR DANÍ V ROCE

1122 1511

Daň z nem.

1211
Měsíc



M ě s t o  L i t o m ě ř i c e   
 

N Á V R H  D O  Z M  
 
 
 
pro jednání ZM, dne: 1.2.2018 
předkládá:  Mgr. Karel Krejza, místostarosta  
zpracovala: Ing. Venuše Brunclíková, vedoucí odboru územního rozvoje 
 
 
 
 
Návrh:   

Rozpočtové opatření – akce „Stavební úpravy pro sportovní zázemí v KDH“ 
 
Odůvodnění:  

V návaznosti na vyrozumění o vyhodnocení Vyhlášené státní podpory sportu 2017/2018 resp. 
Podprogram 133D531 Podpora materiálně technické základny sportu ÚSC, SK, a TJ ze dne 
28.11.2017, kterým nebyla dotace na předložený projekt „Stavební úpravy pro sportovní zázemí objekt 
na parc. č. 4008/40 k. ú. Litoměřice v areálu bývalých kasáren Dukelských hrdinů“ poskytovatelem 
přiznána, žádá odbor ÚR o schválení navrženého rozpočtového opatření – viz příloha orig. zápisu, 
a to za účelem realizace shora uvedeného projektu, aby mohlo být zázemí sportovním klubům 
k dispozici již v nové sezóně resp. nejpozději září 2018. 

Projekt byl zpracován komplexně na základě požadavků dotčených sportovních klubů ve vazbě na 
jejich prostorové / kapacitní požadavky / plány rozvoje sportovního odvětví a členské základny do 
budoucna. Jedná se o Karatedó Steklý, z.s., Potápěčský klub Kraken Litoměřice p.s., SK Box 
Litoměřice, z.s. , Beach Club Litoměřice – spolek a turistický oddíl pro děti a mládež oddíl TOM 
Litomíci.  

Žádost o dotaci z prostředků MŠMT na tento projekt byla předkládána již 3 x v uplynulých dvou letech, 
ve všech případech nebyla podpora přiznána z důvodu množství podaných žádostí výrazně 
převyšující celkovou alokaci prostředků. 

 
 
 
 
                           
Návrh na usnesení:    

ZM schvaluje rozpočtové opatření – akce  „Stavební úpravy pro sportovní zázemí v KDH“ (viz příloha 
orig. zápisu). 

 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        
 
 



pro jednání v ZM, dne: 1.2.2018

předkládá odbor: územního rozvoje

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 44 431 6 400 50 831

44 431 6 400 50 831

původní změna nový

2 8211/8200 KDH - stavební úpravy pro sportovní zázemí 0 6 400 6 400

0 6 400 6 400

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Jedná se o akci "Stavební úpravy pro sportovní zázemí v KDH."

1 O finanční prostředky ve výši 6 400 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

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

místostarosta

Datum, podpis navrhovatele:                                   Ing. Venuše Brunclíková MBA

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)

22.1.2018



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: 1. 2. 2018 
předkládá : Lukas Wünsch  
zpracoval: ing. Iveta Zalabáková – vedoucí ekonomického odboru 
 
 
Návrh: 
 Dotace pro Destinační agenturu České středohoří o.p.s.  
 
Odůvodnění: 

Jedná se o 2 smlouvy o dotaci – jednak o každoroční dotaci na běžnou činnost (550 tis. Kč) a dále o 
dotaci na projekt „Objevte barokní Zahradu Čech“. 

 
1. Dotace na činnost v roce 2018: 
Celková výše dotace požadována v částce 550 tis. Kč v tomto členění: 
Mzdové náklady, část – 270 tis. Kč 
Provozní náklady – 80 tis. Kč 
Propagace – 200 tis. Kč 

 
Oproti roku 2017 navýšení o 100 tis. Kč (z toho 70 tis. Kč mzdové náklady, 30 tis. Kč propagace). 

 
 

2. Dotace  na projekt „Objevte barokní Zahradu Čech“: 
Celková výše dotace požadována v částce 200 tis. Kč v tomto členění: 
Mzdové náklady a autorské honoráře – 100 tis. Kč 
Provozní náklady – 100 tis. Kč 

 
Tento projekt městem podpořen již v roce 2017 částkou 196 tis. Kč. Pro rok 2018 je plánováno rozšířit 
okruhy o nová témata, a to ve spolupráci s dalšími organizacemi v destinaci a odborem komunikace, 
marketingu a cestovního ruchu města Litoměřice. Výsledný turistický produkt bude vzájemně 
marketingově propojen. Oproti minulým letům by mělo dojít k rozšíření okruhů o nová témata – 
potenciál je i v rozšíření víkendových okruhů – Objevte barokní Zahradu Čech a jejich znásobení na 
minimálně dvojnásobek. 
  
Finanční prostředky určené na tyto dotace v celkové částce 750 tis. Kč  jsou zahrnuty ve schváleném 
rozpočtu města na rok 2018  (správní odbor -  ÚZ/ORG 2001/2000). 

 
Návrh na usnesení: 
 
 
1. ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice ve výši 550.000,-Kč pro Destinační 

agenturu České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČ: 28750853 na činnost 
v roce 2018.  
 

2. ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice ve výši 200.000,-Kč pro Destinační 
agenturu České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČ: 28750853 na projekt 
„Objevte barokní Zahradu Čech“. 

 



3. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací mezi městem Litoměřice 
a Destinační agenturou České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČ: 
28750853 (viz. příloha orig.zápisu). 

 
 
 
 
Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                              
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 Č.  

uzavřená v souladu s ust. § 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „správní řád“) a v souladu s ust. §10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
 

I. 
 Smluvní strany 

 
 
Poskytovatel: Město Litoměřice 
Sídlo:             Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice  
Zastoupený:   Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou 
IČO: 00263958 
DIČ: CZ00263958 
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 
číslo účtu: 1524471/0100 
(dále jen „poskytovatel“) 
 
a 
 
Příjemce:      Destinační agentura České středohoří, o.p.s. 
Sídlo:           Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice 
Zastoupený: Luďkem Jirmanem, ředitelem 
IČO: 28750853  
DIČ: CZ28750853 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 4371364389/0800  
Příjemce je zapsán v rejstříku obecně prospěšných společností oddíl O, vložka č. 325 
(dále jen „příjemce“) 
 

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

II. 
Výše a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel dotace na základě žádosti příjemce podané podle § 10a odst. 3 zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, v souladu s ust. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, a ve smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. /2018 ze dne 
1.2.2018, poskytuje ze svého rozpočtu na rok 2018 příjemci dotaci ve výši 550.000,- 
Kč (slovy: pětsetpadesáttisíc korun českých), která bude převedena jednorázově 
bezhotovostně na účet příjemce č. 4371364389/0800. 

2. Dotace bude příjemci vyplacena do  15 dnů od podpisu Smlouvy.  
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3. V případě, že dotace nebude příjemcem dotace využita v plné výši, je příjemce dotace 
povinen tuto nevyčerpanou část vrátit nejpozději do 15.2. následujícího kalendářního 
roku na účet poskytovatele dotace. 
 
 

III. 
Účel využití dotace 

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

Destinační agentury České středohoří, o.p.s. v roce 2018 a na realizaci projektů a 
aktivit  podporujících  rozvoj cestovního ruchu v destinaci České středohoří. 
 

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

- mzdové náklady, část  – 270 000,- Kč 
- provozní náklady – 80 000,- Kč 
- propagace – 200 000,- Kč 

 
3. Termín ukončení čerpání dotace je 31.12.2018.   

 
4. Dotaci lze použít pouze na úhradu uznatelných nákladů. 

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

- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti, 
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním činností stanovených 

zakládací smlouvou o.p.s., 
- byl vynaložen v souvislosti s činnostmi příjemce realizovanými v rámci 

běžného kalendářního roku, 
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho 

účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními 
podpůrnými doklady. 

 
Neuznatelný náklad je náklad na: 
 

- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, 
- dlužný úrok, 
- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy, 
- nákupy pozemků a budov, 
- rekonstrukce a opravy nemovitostí, 
- ztráty z devizových kurzů, 
- nájemné s následnou koupí (leasing). 

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

rozhodnout po odůvodnění této změny příjemcem dotace (uzavření dodatku této 
Smlouvy). 
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IV. 
Práva a povinnosti smluvních stran  

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

a) Použít dotaci za účelem provádění činností stanovených zakládací smlouvou o.p.s., 
pro který byla dotace poskytnuta, a to do konce kalendářního roku, ve kterém byla 
poskytnuta (dále jen „kalendářní rok“). Příjemce dotace je povinen použít dotaci 
pouze v souladu s touto Smlouvou a právními předpisy, zejména se zákonem č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákonem č. 563/19991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

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

destinace České středohoří. 
 

c) Dotaci nepřevést na jiný subjekt. 
 

d) Odpovídat za hospodárné použití poskytnutých prostředků a jejich řádné a oddělené 
sledování v účetnictví, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

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

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

do 31.1. následujícího kalendářního roku. 
 

g) Závěrečné finanční vypořádání poskytnuté dotace musí obsahovat přehled všech 
výdajů hrazených z dotace.  

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

a uvádět logo města s názvem města na všech propagačních materiálech souvisejících 
s využitím dotačních prostředků. 

 
i) Na žádost poskytovatele dotace bezodkladně písemně poskytnout požadované 

doplňující informace související s vybraným projektem. 
 

j) Příjemce prohlašuje, že nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti ve vztahu 
k poskytovateli a není v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v 
budoucnu, je příjemce dotace povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit 
poskytovateli dotace. Zahájení insolvenčního řízení je důvodem k odstoupení od 
smlouvy ze strany poskytovatele dotace. 
 

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

 
l) Příjemce je povinen zajistit obecné povinnosti při nakládání s odpady včetně třídění 

jednotlivých složek odpadu minimálně v rozsahu papír – plast – sklo (a dalších složek 
např. kovů dle konkrétních podmínek činnosti). 
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m) 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. 
 

n) Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích 
příloh, není označován za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud 
postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích 
tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např.  
o daňových podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem 
k veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se 
zveřejněním veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy 
podle zákona č. 106/1999 Sb., a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce dotace bere na 
vědomí, že tato Smlouva bude zveřejněna ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb. a zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

 
V. 

Kontrola čerpání dotace 
 

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

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

3. Příjemce se zavazuje informovat poskytovatele dotace bezodkladně o všech 
provedených kontrolách ze strany jiných subjektů než poskytovatele dotace, o všech 
navržených nápravných opatřeních, která budou výsledkem těchto kontrol, a o jejich 
splnění.  
 

 
VI. 

Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 
 

2. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné 
použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace. 
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3. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost 
stanovená právními předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto 
Smlouvou. Za neoprávněné použití dotace se považuje porušení povinnosti příjemce 
dotace, ke kterému došlo před i po připsání peněžních prostředků na účet příjemce 
dotace a neprokáže-li příjemce dotace, jak byly tyto prostředky použity. 
 

4. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých 
prostředků ve stanoveném termínu.  

5. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod  
za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  
 

6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části  
ve lhůtě 1 měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost 
stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byla dotace 
poskytnuta, nedodržel účel dotace nebo podmínky této Smlouvy, za kterých byla 
dotace poskytnuta, u nichž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu,  
v jakém příjemce dotace vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení 
rozpočtové kázně.  
 

7. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě  
v jím stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce 
dotace porušil méně závažnou podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace 
stanovil, že její nesplnění bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková 
částka dotace a jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém 
příjemce dotace provedl opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové 
kázně.  
 

8. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení 
povinnosti stanovené v Článku IV. odst. 1 písm. l) této Smlouvy. Za porušení těchto 
povinností se stanoví odvod ve výši 1.000,- Kč. Při porušení několika méně závažných 
povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají.  

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

s odvodem a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 
zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

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

 
 

Článek VII. 
Doba trvání smlouvy 

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

nároků z této Smlouvy plynoucích. 
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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 aktivitách konaných v rámci sociální služby,  
h) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci). 
 
4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace 
nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení dotace, se 
příjemce dotace zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na 
účet poskytovatele dotace uvedený v záhlaví této Smlouvy bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 
 
5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce 
dotace vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení Smlouvy 
dojde až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.  

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

VIII. 
Závěrečná ustanovení 

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

příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  
ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  

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

správního řádu v přenesené působnosti Krajský úřad Ústeckého kraje. 
               

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel 
dotace a jeden příjemce dotace. 

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

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

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

smluvních stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Zastupitelstva města 
Litoměřice. 
    

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

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

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

9.  Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto 
vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a 
uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují. 
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10. 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.  
 

11. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS).  
 
V Litoměřicích dne  
 
 
 
 
 
 
 
………………………………....                                       ……………………………………… 
      Mgr. Ladislav Chlupáč                                                               Luděk Jirman                         
   starosta města Litoměřice                                                             ředitel Destinační agentury                  
                                                                                                             České středohoří, o.p.s. 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 Č.  

uzavřená v souladu s ust. § 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „správní řád“) a v souladu s ust. §10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
 

I. 
 Smluvní strany 

 
 
Poskytovatel: Město Litoměřice 
Sídlo:             Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice  
Zastoupený:   Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou 
IČO: 00263958 
DIČ: CZ00263958 
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 
číslo účtu: 1524471/0100 
(dále jen „poskytovatel“) 
 
a 
 
Příjemce:      Destinační agentura České středohoří, o.p.s. 
Sídlo:           Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice 
Zastoupený: Luďkem Jirmanem, ředitelem 
IČO: 28750853  
DIČ: CZ28750853 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 4371364389/0800  
Příjemce je zapsán v rejstříku obecně prospěšných společností oddíl O, vložka č. 325 
(dále jen „příjemce“) 
 

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

II. 
Výše a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel dotace na základě žádosti příjemce podané podle § 10a odst. 3 zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, v souladu s ust. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, a ve smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. /2018 ze dne 
1.2.2018, poskytuje ze svého rozpočtu na rok 2018 příjemci dotaci ve výši 200.000,- 
Kč (slovy: dvěstětisíc korun českých), která bude převedena jednorázově 
bezhotovostně na účet příjemce č. 4371364389/0800. 

2. Dotace bude příjemci vyplacena do  15 dnů od podpisu Smlouvy.  
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3. V případě, že dotace nebude příjemcem dotace využita v plné výši, je příjemce dotace 
povinen tuto nevyčerpanou část vrátit nejpozději do 15.2. následujícího kalendářního 
roku na účet poskytovatele dotace. 
 
 

III. 
Účel využití dotace 

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

Destinační agentury České středohoří, o.p.s. v roce 2018 a na realizaci projektů a 
aktivit  podporujících  rozvoj cestovního ruchu v destinaci České středohoří – 
konkrétně na projekt „Objevte barokní zahradu Čech“. 
 

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

- mzdové náklady a autorské honoráře  – 100 000,- Kč 
- provozní náklady – 100 000,- Kč 

 
3. Termín ukončení čerpání dotace je 31.12.2018.   

 
4. Dotaci lze použít pouze na úhradu uznatelných nákladů. 

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

- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti, 
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním činností stanovených 

zakládací smlouvou o.p.s., 
- byl vynaložen v souvislosti s činnostmi příjemce realizovanými v rámci 

běžného kalendářního roku, 
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho 

účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními 
podpůrnými doklady. 

 
Neuznatelný náklad je náklad na: 
 

- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, 
- dlužný úrok, 
- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy, 
- nákupy pozemků a budov, 
- rekonstrukce a opravy nemovitostí, 
- ztráty z devizových kurzů, 
- nájemné s následnou koupí (leasing). 

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

rozhodnout po odůvodnění této změny příjemcem dotace (uzavření dodatku této 
Smlouvy). 
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IV. 
Práva a povinnosti smluvních stran  

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

a) Použít dotaci za účelem provádění činností stanovených zakládací smlouvou o.p.s., 
pro který byla dotace poskytnuta, a to do konce kalendářního roku, ve kterém byla 
poskytnuta (dále jen „kalendářní rok“). Příjemce dotace je povinen použít dotaci 
pouze v souladu s touto Smlouvou a právními předpisy, zejména se zákonem č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákonem č. 563/19991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

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

destinace České středohoří. 
 

c) Dotaci nepřevést na jiný subjekt. 
 

d) Odpovídat za hospodárné použití poskytnutých prostředků a jejich řádné a oddělené 
sledování v účetnictví, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

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

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

do 31.1. následujícího kalendářního roku. 
 

g) Závěrečné finanční vypořádání poskytnuté dotace musí obsahovat přehled všech 
výdajů hrazených z dotace.  

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

a uvádět logo města s názvem města na všech propagačních materiálech souvisejících 
s využitím dotačních prostředků. 

 
i) Na žádost poskytovatele dotace bezodkladně písemně poskytnout požadované 

doplňující informace související s vybraným projektem. 
 

j) Příjemce prohlašuje, že nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti ve vztahu 
k poskytovateli a není v insolvenčním řízení. Pokud tato skutečnost nastane v 
budoucnu, je příjemce dotace povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit 
poskytovateli dotace. Zahájení insolvenčního řízení je důvodem k odstoupení od 
smlouvy ze strany poskytovatele dotace. 
 

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

 
l) Příjemce je povinen zajistit obecné povinnosti při nakládání s odpady včetně třídění 

jednotlivých složek odpadu minimálně v rozsahu papír – plast – sklo (a dalších složek 
např. kovů dle konkrétních podmínek činnosti). 
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m) 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. 
 

n) Smluvní strany současně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích 
příloh, není označován za obchodní tajemství. Město Litoměřice je oprávněno, pokud 
postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích 
tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např.  
o daňových podkladech, předávacích protokolech či jiných písemnostech). Vzhledem 
k veřejnoprávnímu charakteru Města Litoměřice souhlasí příjemce dotace se 
zveřejněním veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním dle této Smlouvy 
podle zákona č. 106/1999 Sb., a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce dotace bere na 
vědomí, že tato Smlouva bude zveřejněna ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb. a zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

 
V. 

Kontrola čerpání dotace 
 

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

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

3. Příjemce se zavazuje informovat poskytovatele dotace bezodkladně o všech 
provedených kontrolách ze strany jiných subjektů než poskytovatele dotace, o všech 
navržených nápravných opatřeních, která budou výsledkem těchto kontrol, a o jejich 
splnění.  
 

 
VI. 

Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 
 

2. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné 
použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace. 
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3. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost 
stanovená právními předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto 
Smlouvou. Za neoprávněné použití dotace se považuje porušení povinnosti příjemce 
dotace, ke kterému došlo před i po připsání peněžních prostředků na účet příjemce 
dotace a neprokáže-li příjemce dotace, jak byly tyto prostředky použity. 
 

4. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých 
prostředků ve stanoveném termínu.  

5. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod  
za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  
 

6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části  
ve lhůtě 1 měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost 
stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byla dotace 
poskytnuta, nedodržel účel dotace nebo podmínky této Smlouvy, za kterých byla 
dotace poskytnuta, u nichž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu,  
v jakém příjemce dotace vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení 
rozpočtové kázně.  
 

7. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě  
v jím stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce 
dotace porušil méně závažnou podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace 
stanovil, že její nesplnění bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková 
částka dotace a jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém 
příjemce dotace provedl opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové 
kázně.  
 

8. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení 
povinnosti stanovené v Článku IV. odst. 1 písm. l) této Smlouvy. Za porušení těchto 
povinností se stanoví odvod ve výši 1.000,- Kč. Při porušení několika méně závažných 
povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají.  

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

s odvodem a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 
zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

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

 
 

Článek VII. 
Doba trvání smlouvy 

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

nároků z této Smlouvy plynoucích. 
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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 aktivitách konaných v rámci sociální služby,  
h) z důvodu zániku příjemce dotace (právnímu nástupci). 
 
4. V případě výpovědi této Smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace 
nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi Smlouvy po proplacení dotace, se 
příjemce dotace zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na 
účet poskytovatele dotace uvedený v záhlaví této Smlouvy bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 
 
5. Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní lhůty za podmínky, že příjemce 
dotace vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení Smlouvy 
dojde až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.  

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

VIII. 
Závěrečná ustanovení 

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

příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  
ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  

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

správního řádu v přenesené působnosti Krajský úřad Ústeckého kraje. 
               

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel 
dotace a jeden příjemce dotace. 

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

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

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

smluvních stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Zastupitelstva města 
Litoměřice. 
    

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

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

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

9.  Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto 
vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a 
uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují. 
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10. 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.  
 

11. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS).  
 
V Litoměřicích dne  
 
 
 
 
 
 
 
………………………………....                                       ……………………………………… 
      Mgr. Ladislav Chlupáč                                                               Luděk Jirman                         
   starosta města Litoměřice                                                             ředitel Destinační agentury                  
                                                                                                             České středohoří, o.p.s. 



 
 

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

 
 

N  Á  V  R  H     D  O     Z  M 
 
 
pro jednání RM dne: 1.2.2018  

předkládá: místostarosta Ing. Pavel Grund 
 

 

 

Návrh: Schválení 5. Komunitního plánu sociálních služeb ORP Litoměřice 2018 - 2020  
 
 
Odůvodnění:   
V roce 2017 pracovní skupiny společně se zástupci obcí na území ORP Litoměřice, kteří měli zájem 
zúčastnit se tvorby nového komunitního plánu vypracovali návrhová opatření. Komunitní je strategickým 
dokumentem města důležitým pro stanovení potřebnosti sociálních služeb, plán pomáhá nastavit potřebné 
kapacity sociálních služeb a jejich financování. 
Od 6.11. do 17.11.2017 proběhlo připomínkovací řízení, ve kterém nebyla přijata žádná připomínka. 
 
Dopad do rozpočtu města: 
V rámci schváleného rozpočtu, ÚZ 6043. 
 
 
 
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje 5. Komunitní plán sociálních služeb ORP Litoměřice 2018 – 2020 (viz příloha orig. 
zápisu). 
 
 
  
 
 
Podpis navrhovatele:                                                 Přijaté usnesení ZM č.:                                              
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Tento dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora rozvoje procesů komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích podpořeného z 
Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

5. Komunitní plán sociálních služeb města Litoměřice 2018-2020 byl schválen usnesením Zastupitelstva města ze dne 1. 2. 2018.

je mi velkou ctí, že Vás mohu oslovit ve zcela novém, a to již v 5. Komunitním 
plánu sociálních služeb ORP Litoměřice.
 
5. Komunitní plán představuje možnosti řešení složitých životních situací pomocí 
všech poskytovatelů sociálních služeb působících na území města Litoměřice. 
Nový tým, který tento komunitní plán zpracoval, odvedl profesionální práci, 
ze které jasně vyplývá snaha města společně s našimi partnery obsáhnout 
maximální spektrum nabízených služeb pro všechny kategorie obyvatel. Naším 
společným cílem je poskytnout co možná nejrozvinutější systém sociálních 
služeb nejenom pro naše obyvatele, ale i občany ze širokého okolí. Uvedený směr 
je nedílnou součástí komunitního plánování, které má naše město na vysoké 
úrovni. 

Snažili jsme se do tohoto procesu zasvětit i obce v pověřené oblasti, které 
se mohly účastnit procesu tvorby komunitního plánu a proto věřím, že tento 
materiál bude pro Vás dobrým podkladem pro rozvoj sociálních služeb města 
Litoměřice a jeho okolí. 

Ing. Pavel Grund
místostarosta města Litoměřice

dovolte mi, Vám představit 5. Komunitní plán sociálních služeb Města Litoměřice.

Již páté vydání tohoto Komunitního plánu je věnováno sociálním službám 
ve městě Litoměřice a okolí. Základem a součástí tohoto procesu jste i Vy - 
obyvatelé Litoměřicka.

Přestože máme již mnoholeté zkušenosti s fungováním sociálních služeb, stále 
je co vylepšovat. Důležitým aspektem tohoto procesu je společné zapojení 
poskytovatelů služeb, zřizovatele a hlavně uživatelů samotných služeb.

Věřím, že Vám tento materiál poskytne co největší množství Vámi požadovaných 
informací, či Vás dokonce podnítí k Vaší osobní participaci v rámci rozvoje a 
udržitelnosti sociálních a návazných služeb v Litoměřicích.

Závěrem bych ráda poděkovala za podporu celého vedení města Litoměřice a všem pracovníkům, kteří se podíleli 
na přípravě tohoto 5. Komunitního plánu. Děkuji nejen za technickou přípravu tohoto materiálu, ale také za jejich 
profesionalitu a odbornost. Zároveň patří poděkování těm, kteří se svou účastí při jednáních pracovních skupin 
komunitního plánování zasloužili o rozvoj sociálních  služeb v našem městě.

Ing.Bc. Renáta Jurková
                                               vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví města Litoměřice   

Vážení spoluobčané,

Slovo místostarosty města Litoměřice 
a vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Vážení spoluobčané,

1
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Litoměřice jsou město na soutoku Labe a Ohře v severních Čechách. Celková rozloha města 
činí celkem 17,99 km² a žije zde téměř 25 tisíc obyvatel. Královským městem se Litoměřice staly 
v rozmezí let 1219 a 1228. Historické jádro města je již od roku 1950 městskou památkovou 
rezervací, v níž je zahrnuto celkem 44 ulic a devět náměstí. 

V rámci celé obce s rozšířenou působností se nachází 40 obcí o rozloze 47 tisíc hektarů (47 
058). Pro tento správní obvod je příznačné nejen zelinářství, ovocnářství a pěstování vinné 
révy, ale i chemický a papírenský průmysl. Na území správního obvodu se nachází chráněná 
krajinná oblast České středohoří.

Město Litoměřice je oficiálně členem Národní sítě Zdravých měst od roku 2002 a prostřednictvím realizace Projektu 
Litoměřice – Zdravé město se snaží dohodnout ve spolupráci s obyvateli o jeho rozvoji, místě, kde se bude kvalitně a 
bezpečně žít.

Komunitní plánování je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života na 
úrovni obcí kraje, a která výrazně posilují principy zastupitelské demokracie. Komunitní plánování je stále se opakující 
proces, který probíhá několik let. 

Komunitní plánování sociálních služeb (dále jen KPSS), je metoda, kterou lze na úrovni obcí a krajů plánovat sociální 
služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů. Povinnost zpracovávat střednědobé 
plány rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi ukládá krajům zákon č. 108/2006 Sb. v § 95. 

Mezi hlavní principy komunitního plánování patří:
 

 ➡ vytyčení priorit, které se formou klíčových opatření promítnou do komunitního plánování
 ➡ spolupráce a partnerství (uživatel, poskytovatel, zadavatel a veřejnost)
 ➡ mezigenerační propojení

Město LITOMĚŘICE získalo řadu ocenění:

 ➡ KATEGORIE A – Místní agenda 21 – roku 2015
 ➡ HISTORICKÉ MĚSTO roku 2015
 ➡ 2. místo - PARÁDNÍ WEB roku 2015  
 ➡ Krajský vítěz - Cena za nejlepší přípravu a realizace programu regenerace MPR a MPZ roku 2015
 ➡ 2. místo – Osobnost eGovermentu za rok 2016
 ➡ 3. místo - PŘÍVĚTIVÝ ÚŘAD v Ústeckém kraji roku 2016
 ➡ 2. místo – soutěž „Potřebuji si vyřídit“ v roce 2016
 ➡ 2. místo – E.ON Energy Globe – ekologický oscar za rok 2016
 ➡ Titul udržitelné město 2016
 ➡ 2. místo – MĚSTO PRO BYZNYS Ústeckého kraje roku 2016
 ➡ 1. místo - PŘÍVĚTIVÝ ÚŘAD v Ústeckém kraji roku 2017
 ➡ 3. místo – SKLENĚNÁ POPELNICE v roce 2017
 ➡ PARK roku 2017 – Jiráskovy sady 
 ➡ 1. místo – VEŘEJNÝ SEKTOR – společensky odpovědné město v roce 2017
 ➡ E15 PREMIUM – Energetický počin roku 2017

Litoměřice1
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Je odpovědný za zajištění sociálních služeb na příslušném 
území. Zadavateli jsou především obce a kraje, které tedy 
prostřednictvím zastupitelů nesou odpovědnost za kvalitu 
a dostupnost sociálních služeb.

Jedná se o subjekt, který poskytuje sociální služby dle zák. 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Jedinci, kteří se potýkají s problémy vycházejícími z jejich 
nepříznivé sociální situace anebo jsou odkázáni na pomoc 
druhých. např. jde o tělesně i mentálně postižené, osoby 
bez přístřeší, seniory i rodiny, které se nacházejí v tíživé 
situaci. 

Tyto tři skupiny společně tvoří tzv. triádu, která je základem 
pro komunitní plánování sociálních služeb.

 ➡ společné hledání řešení tíživé situace
 ➡ možnosti případových konsilií 
 ➡ hospodárnost a efektivita poskytnuté finanční podpory
 ➡ transparentnost a informovanost 
 ➡ monitoring (zpětná vazba)
 ➡ schopnost reagovat na lidské potřeby
 ➡ kompromis přání a možností 

Obce znají nejlépe potřeby svých obyvatel, mají lepší přehled o místních podmínkách a disponují 
širokou škálou kompetencí, díky kterým mohou realizovat řadu konkrétních opatření. 

Cílem KPSS je posilovat sociální soudržnost komunity, podporovat sociální začleňování jednotlivců i skupin a předcházet 
jejímu sociálnímu vyloučení. Rovněž zvýšit povědomí široké veřejnosti i všem orgánům státní správy i samosprávy o 
dopadech demografického vývoje v konkrétním daném regionu. Dalším společným cílem je zajistit udržení stávající sítě 
sociálních služeb a zároveň zefektivnit jejich kvalitu a dostupnost na celé ORP Litoměřice. Dále reagovat na výrazný 
nárůst starších věkových kategorií, implementaci prorodinné politiky, vytvoření flexibilních podmínek při zaměstnávání 
osob se zdravotním postižením, zajištění dodržování lidských práv, rovnoprávného přístupu občanů.

Účelem komunitního plánování ve městě Litoměřice je vytvoření a udržení systému sociálních služeb tak, aby byla 
udržena jejich kvalita, návaznost, kontinuita, dostupnost, vyváženost poptávky i nabídky, hospodárnost a efektivita 
financování. Plán odráží potřeby občanů, reálné potřeby města a určuje strategické priority v sociální oblasti. 

Komunitní plán je nástrojem účelného, efektivního a hospodárného vynakládání finančních prostředků na sociální 
služby a související aktivity pro občany. Prostřednictvím komunitního plánu je vytvořen systém, který vychází co 
nejvíce vstříc uživatelům sociálních služeb, zajišťuje síť sociálních služeb a souvisejících aktivit, která odpovídá 
jejich potřebám i místním specifikům.

ZADAVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Zadavatel

Sociální
služby

Poskytovatel Uživatel

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

UŽIVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Vzhledem ke skutečnosti, že město Litoměřice již od roku 2004 komunitně plánuje sociálních služby a služby související 
je sociální oblast ze všech oblastí nejvíce rozpracovaná. 5. Komunitní plán je první v řadě, který se zabírá komunitním 
plánováním na celé území ORP Litoměřice.
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Organizační strukturu komunitního plánování ve městě Litoměřice tvoří čtyři základní roviny: 

Schvalovacími orgány je Rada města Litoměřice a Zastupitelstvo města Litoměřice. Poradním orgánem je Zdravotní 
a sociální komise při Radě města Litoměřice. Řídícím orgánem je manažerská skupina. Odborným orgánem jsou čtyři 
pracovní skupiny. 

schvalovací  |  poradní  |  řídící  |  odborná

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA2.1

MANAŽERSKÝ TÝM KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ 2.3

Osoby se zdravotním 
postižením Senioři

Rodina, děti a mládež
Osoby v přechodné krizi, 
ohrožené drogou a etnické 
menšiny

Pracovní skupiny komunitního plánování odborníků za danou oblast

 ➡ osoby se zdravotním postižením
 ➡ senioři
 ➡ osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny
 ➡ rodina, děti a mládež

Pracovní skupiny komunitního plánování odborníků za danou oblast

 ➡ Úsek prevence kriminality
 ➡ MAS České Středohoří

ŘÍDÍCÍ MANAŽERSKÁ SKUPINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

ROZDĚLENÍ PRACOVNÍCH SKUPIN:

DALŠÍ PORADNÍ ORGÁNY: 

Pracovní skupina zejména hájí zájmy poskytovatelů i uživatelů v rámci rozvoje sociálních služeb příslušné oblasti. Vytváří 
odborné zázemí pro procesy plánování sociálních služeb připomínkuje i koriguje předkládané materiály strategického 
charakteru a vystavuje expertní stanoviska. Nedílnou součástí je propojování a spolupráce s jednotlivými službami v 
zájmu uživatele.

PRACOVNÍ SKUPINY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ2.2
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 ➡ strategický plán rozvoje města Litoměřice 
https://www.litomerice.cz/images/Clanky/opas/SPRM_2012_FINAL_pro_web-2014.pdf 

 ➡ analýza potřebnosti sociálních služeb na SO ORP Litoměřice 2017  
https://www.litomerice.cz/dokumenty-meu/5918-analyza-potrebnosti-socialnich-sluzeb-so-orp-litomerice

 ➡ střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2015 – 2017 
http://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1688460

 ➡ strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS České středohoří 2014 – 2020
 ➡ strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podřipsko 2014 - 2020
 ➡ koncepce proseniorské politiky pro rok 2017 – 2020 města Litoměřice 

https://www.litomerice.cz/dokumenty-meu/5662-koncepce-proseniorske-politiky-pro-rok-2017-2020-mesta-
litomerice

 ➡ koncepce rodinné politiky města Litoměřice na roky 2014 – 2019 
https://www.litomerice.cz/images/strategickedokumenty/Koncepce_prorodinne_politiky_2014.pdf

 ➡ plán prevence kriminality pro rok 2017 – 2019 
 ➡ komunitní plán zdraví a kvality života Litoměřice pro rok 2017 – 2018 

https://www.dataplan.info/cz/litomerice/ocima-lidi/planovani-s-verejnosti/komunitni-plan-zdravi-a-kvality-
zivota-litomerice-2017-2018?typ=struktura

 ➡ SWOT analýza pracovních skupiny 
 ➡ SWOT analýza manažerské skupiny
 ➡ zápisy z Komise ZM a MA21

 ➡ MAS Podřipsko 
 ➡ Zdravotní a sociální komise Rady města

Metodik a garant komunitního plánování 2018 – 2020 – Michal Polesný

PODKLADY PRO TVORBU PLÁNU 
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Správní obvod obce s rozšířenou působností Litoměřice se nachází v Ústeckém kraji a rozprostírá se na území o rozloze 
větší než 47 tisíc hektarů (47 058). Většina území je tvořena zemědělskou půdou (66,5 %) a lesy (20,4 %), zastavěná 
plocha představuje 937 hektarů, tedy 2 % celého území.

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA3

Zdroj: převzato od ČSÚ, 2017

Zdroj: převzato od ČSÚ, 2017

OBCE PODLE POČTU OBYVATEL, SO ORP LITOMĚŘICE, 2016 (K 31. 12. 2016) 

Na území SO ORP Litoměřice působí MAS České středohoří, z.s. a MAS Podřipsko, z.s.

Místní akční skupina (MAS) - jde o společenství občanů, místně působících neziskových organizací, podniků a veřejné 
správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkovského regionu a jeho zemědělství 
a při získávání finanční podpory z Evropské unie a z národních programů pro svůj region.
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SWOT MAS ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ
SOCIÁLNÍ, KOMUNITNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

 ➡ Velký počet stabilních organizací v 
Litoměřicích, které poskytují širokou nabídku 
sociálních služeb (2.1.3.4)

 ➡ Přítomnost pobytových zařízení v regionu 
(2.1.3.2)

 ➡ Existence Městské nemocnice v Litoměřicích 
(2.1.3.3, 2.1.6)

 ➡ Špatné rozmístění sociálních a komunitních 
služeb v území (poskytovatelé jsou 
koncentrováni pouze v Litoměřicích) (2.1.3.2, 
2.1.3.3, 2.1.3.4)

 ➡ Absence nabídek terénních a ambulantních 
sociálních služeb zejména pro seniory v 
malých obcích (2.1.3.2)

 ➡ Dostupnost a kapacita sociálních služeb 
neodpovídá potřebám obyvatel (2.1.3.2)

 ➡ Nedostatečná znalost o možnostech využití 
a nabídky sociálních a komunitních služeb 
obyvatelstvem (2.1.3.2, 2.1.3.4)

 ➡ Nedostatečné povědomí o možnosti využití 
příspěvku na péči na nákup sociálních služeb 
(2.1.3.2)

 ➡ Vyhýbání se placeným soc. službám 
potenciálními klienty (na venkově hlavně 
pocit deklasování - ponížení ) (2.1.3.2)

 ➡ Chybí pobytová odlehčovací služby pro 
dospělé 18 – 40 let s kombinovaným 
postižením (2.1.3.3)

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ

 ➡ Zpracování Komunitního plánu ORP 
Litoměřice, snaha zapojit všechny obce

 ➡ Zapojení obcí do komunitního plánování soc. 
služeb města Litoměřice, Lovosice, Roudnice 
nad Labem

 ➡ Přilákat a podpořit vznik poskytovatelů 
sociálních služeb do periferních částí regionu

 ➡ Zvýšení informovanosti sociální systém ČR a 
nabídce služeb LTM, / Lovosice, Roudnice nad 
Labem

 ➡ Přestavění domů v majetku obce na dostupné 
a přijatelné bydlení, DPS

 ➡ Stavební obnova budov, objektů nebo 
jejich částí v oblasti sociální a zdravotnické 
infrastruktury

 ➡ Podpora dobrovolnictví a péče o jeho aktéry 

 ➡ Rozšiřování a zkvalitňování zdravotní péče

 ➡ Změna legislativy ČR a EU

 ➡ Snižování finančních příspěvků na sociální 
služby

 ➡ Nedostatek zájmu

 ➡ Nepříznivý demografický vývoj

 ➡ Změna legislativy, která povede k vynuceným 
investicím (např. zpřísnění hygienických 
předpisů)

 ➡ Nízká kupní síla a tím i méně peněz klientů na 
tyto služby
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SWOT MAS PODŘIPSKO 
SOCIÁLNÍ, KOMUNITNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

b. b.

Fungující síť poskytovatelů sociálních služeb 22 Sociálně patologické jevy na Podřipsku 
(drogy, kriminalita) 24

Komunitní plánovaní pro území ORP Roudnice 
nad Labem 13 Nedostupné bydlení pro seniory a 

zdravotně postižené 16

Ochota samospráv řešit problém sociálně 
vyloučených 9

Nedostatečná spolupráce obcí s 
poskytovateli sociálních služeb – nízká 
míra propagace sociálních služeb

12

Dobrá dostupnost zdravotnických zařízení 7 Nedostupnost vybraných sociálních 
služeb 7

Nízký meziroční nárůst kriminality 5 Absence bezbariérových vstupů do 
veřejných budov 6

Ochota spolupráce mezi provozovateli 
sociálních služeb 5 Špatná vybavenost jednotek požární 

ochrany 2

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ

b. b.

Rozšíření ploch pro trávení volného času 19 Špatná podpora sociálně vyloučených 
ze strany státu 24

Vytvoření sociálních podniků 14 Nárůst kriminality v důsledku ukončení 
práce se soc. vyloučenými 16

Zvýšení publicity dostupných sociálních služeb 10 Časté změny či složitost legislativy 10

Rozšíření spektra sociálních služeb 7 Nízká podpora poskytovatelů soc. 
služeb ze strany obcí 7

Zvýšení bezbariérovosti 7 Zrušení nemocnice v Roudnici nad 
Labem 5

Působnost Agentury pro sociální začleňování 
(ASZ) ve Štětí a Roudnici nad Labem 5 Snížení akceschopnosti jednotek 

požární ochrany 3
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 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 celkem

Miřejovice 0 -1 2 0 -3 0 1 1 0 2 2

Žitenice 2 -5 0 6 7 4 -3 1 -3 -11 -2

Oleško 0 -1 -2 -2 -1 -1 -1 2 -1 0 -7

Malíč 0 0 2 1 0 5 -1 0 1 1 9

Michalovice -1 -1 -1 2 -1 -1 -2 0 0 -1 -6

Píšťany 0 1 -3 1 1 -3 -1 -2 -2 -3 -11

Horní Řepčice 0 0 -1 -1 -2 3 -2 -1 -1 0 -5

Kamýk -3 -1 3 -1 -2 3 2 0 -2 -1 -2

Býčkovice -2 -4 0 -1 1 -3 -2 3 -2 0 -10

Chudoslavice -3 1 3 2 1 1 -2 1 0 -3 1

Staňkovice -1 0 0 -1 0 0 -1 0 -1 0 -4

Dolánky nad Ohří -4 2 2 2 0 0 -1 0 1 0 2

Litoměřice 109 47 3 31 66 36 -32 -28 -3 0 229

Bohušovice n. Ohří 3 7 5 11 9 4 9 0 7 -3 52

Brňany 1 5 1 -2 -4 -3 -1 -3 -2 1 -7

Brozany nad Ohří 2 15 4 -4 7 3 0 0 2 -1 28

Drahobuz -2 2 -3 2 1 -3 -3 -1 5 3 1

Hlinná 3 0 3 0 4 0 2 1 -3 2 12

Hoštka 14 7 1 6 13 0 9 11 9 3 73

Chotiněves 1 -1 0 -1 -2 2 -6 3 -1 1 -4

Křešice 13 7 -6 2 1 0 -11 -4 -6 -3 -7

Levín -1 -1 0 -4 2 0 -1 1 -2 -2 -8

Liběšice -9 8 -12 -11 -13 -5 -21 1 2 -9 -69

Libochovany -1 -3 -3 5 10 6 -3 -9 0 -2 0

Lovečkovice 1 -2 1 5 -1 -1 2 2 2 -1 8

Mlékojedy 0 -3 -1 -2 -3 -1 -2 1 -1 -1 -13

Ploskovice 3 3 5 -1 3 2 -3 3 -4 -1 10

Polepy 2 -3 -6 1 8 -5 5 4 -4 0 2

Račice 2 -3 2 0 0 -2 0 1 0 -5 -5

Rochov 1 0 0 0 1 0 -1 2 2 0 5

Snědovice -6 0 -12 -4 -4 3 -6 3 3 -7 -30

Štětí 18 25 16 33 -4 -27 4 -1 -14 -16 34

Terezín -17 -14 -9 -15 -12 -24 -33 -29 -34 -20 -207

Travčice 0 1 3 2 0 -3 3 -1 -1 3 7

Třebušín 1 2 3 1 0 -8 -3 -5 -4 -2 -15

Úštěk -3 0 -4 -3 -5 -6 -12 0 -9 10 -32

Velké Žernoseky 1 3 -3 1 3 -8 4 -3 2 -3 -3

Vrutice 2 4 1 -2 -1 -1 -1 -1 -3 2 0

Žalhostice 0 2 1 -3 3 -7 -1 -4 -1 -1 -11

Trnovany 1 7 -2 1 -2 5 -3 -1 5 1 12

PŘIROZENÝ PŘÍRŮSTEK V OBCÍCH SO ORP LITOMĚŘICE V LETECH 2007 - 2016
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Zdroj: převzato od ČSÚ, 2017

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PODLE FORMY POSKYTOVÁNÍ, 
SO ORP LITOMĚŘICE, 2017

26

Pobytové
Terénní
Ambulantní

24

27

Zdroj: převzato od ČSÚ, 2017

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PODLE DRUHU,
SO ORP LITOMĚŘICE, 2017

6 Odborné 
sociální 
poradenství

Služby sociální 
péče

Služby sociální 
prevence

24 34

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PODLE CÍLOVÝCH SKUPIN, SO ORP LITOMĚŘICE, 2017

1

1

1

1

1

1

2

3

3

4

4

4

6

7

9

9

10

11

13

17
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Druh sociální služby Počet

Odborné sociální poradenství 6

Služby sociální péče

Osobní asistence ---

Pečovatelská služba 9

Tísňová péče ---

Průvodcovské a předčitatelské služby ---

Podpora samostatného bydlení 1

Odlehčovací služby 3

Centra denních služeb 2

Denní stacionáře 3

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 5

Domovy pro seniory 4

Domovy se zvláštním režimem 3

Chráněné bydlení 4

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče ---

Služby sociální prevence

Raná péče ---

Telefonická krizová pomoc ---

Tlumočnické služby ---

Azylové domy 3

Domy na půl cesty ---

Kontaktní centra 1

Krizová pomoc ---

Intervenční centra 1

Nízkoprahová denní centra 1

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1

Noclehárny 2

Služby následné péče ---

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 1

Sociálně terapeutické dílny 3

Terapeutické komunity 1

Terénní programy 5

Sociální rehabilitace 2

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PODLE DRUHU, SO ORP LITOMĚŘICE, 2017
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OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
PRACOVNÍ SKUPINA

NÁVRHOVÁ OPATŘENÍ4
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JMÉNO SLUŽBA ORGANIZACE

Ing. Bc. Ivana Humlová Denní stacionář Centrum pro zdravotně postižené 
děti a mládež - Srdíčko

Mgr. Hana Vitásková Chráněné bydlení, sociálně 
terapeutická dílna

Centrum sociální pomoci 
Litoměřice

Bc. Markéta Veselá Centrum denních služeb Diakonie ČCE Litoměřice

Bc. Lucie Matulová Sociálně terapeutické dílny Diakonie ČCE Litoměřice

Mgr. Michaela Bednářová Podpora samostatného bydlení Diakonie ČCE Litoměřice

Eva Horáková, DiS. Ošetřovatelská péče Farní charita Litoměřice

Veronika Krčmová, DiS.
Sociálně aktivizační služby, 
odborné sociální poradenství, 
sociální rehabilitace

Fokus Labe

Mgr. Monika Marková Odlehčovací služby, odborné 
sociální poradenství Hospic sv. Štěpána

Olga Šotnarová Dechový stacionář Oblastní spolek Litoměřice Český 
Červený Kříž

Jan Vochomůrka Odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví Město Litoměřice

Bc. Vladimíra Štechová Chráněné bydlení NADĚJE

Bc. Kateřina Drbohlavová Sociálně terapeutické dílny NADĚJE

Libuše Žamberská Svépomocná skupina VIKTORIA Onko klub

4.1 PRACOVNÍ SKUPINA KPSS 
 OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

NÁVRHOVÁ OPATŘENÍ
OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
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SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ SKUPINY 
SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

b. b.

Široká síť sociálních služeb pro osoby s 
mentálním postižením 10

Chybí služba pro tělesně a zrakově, 
sluchově postižené – absence 
zmapování potřeb pro tyto cílové 
skupiny

8

Spolupráce mezi poskytovateli služeb pro OZP 7 Nedostatek kvalitních uchazečů o práci 
v soc. službách 8

Výměna informací mezi členy PS KPSS 7 Nedostatek volných míst v Domovech se 
zvláštním režimem 8

Vznik domácí hospicové péče 5

Nepřítomnost statutárních zástupců 
organizací v manažerské skupině KP - 
ztráta možnosti komunikace se zástupci 
Města

7

Návaznost sociálních služeb 5 Absence tlumočnické služby pro 
sluchově postižené 5

Poskytovatelé ve službách pružně reagují na 
poptávku žadatelů 4

Absence odlehčovacích pobytových 
služeb pro všechny cílové skupiny OZP 
(kombinované postižení, Alzheimerova 
demence, dospělí lidé s mentálně 
postižení) jako podpora rodinám 
pečujícím

5

Naplněnost kapacity sociálních služeb 3 Zrušení grantového řízení v rámci KPSS 2

Stabilní personální obsazení ve vedení služeb 2 Úplná personální obměna oddělení 
KPSS na MěÚ 2

Dobrá spolupráce s odborem soc. věcí pro 
pomoc konkrétním OZP 2 Nesprávné využití PnP jeho příjemci. 

Absence kontroly využití PnP 2

Aktivní přístup většiny členů KP 1 Nejednotné výkaznictví soc. služeb a 
terminologie 2

Využití práce dobrovolníků 0 Neumístitelnost nízkopříjmových klientů 
do jiného než nestátního zařízení 2

Nedostatečná bezbariérovost ve městě 1

NÁVRHOVÁ OPATŘENÍ
OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
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PŘÍLEŽITOSTI HROZBY

b. b.

Zákon o sociálním bydlení, který podnítí 
spolupráci Města s neziskovými organizacemi 
věnující se bytové otázce klientů soc. služeb

7 Nestabilní financování sociálních služeb 10

Vznik odlehčovacích pobytových služeb pro 
všechny cílové skupiny OZP 6 Nejasná změna legislativy 6

Jednotné výkaznictví soc. služeb v rámci 
všech zainteresovaných složek a jednotná 
terminologie

6 Častá personální obměna úředníků na 
krajském úřadě. Ztížená komunikace 5

Dobrovolnické programy 5 Nejednotnost výkaznictví služeb a 
terminologie 4

Aktivní ovlivnění metodiky ÚK (Metodika 
zajištění sítě soc. služeb ÚK) 5 Novela zákona o soc. službách 4

Transformace psychiatrické péče 5 Ztížené podmínky pro registraci nových 
soc. služeb a změny kapacity služeb 4

Efektivnější jednotné vedení administrativy 3 Neadekvátní a vysoká míra 
administrativy pro poskytovatele 4

Spolupráce KP se sociální a zdravotní komisí 3

Absence metodiky v rámci změn v 
prováděcí vyhlášce zákona o sociálních 
službách (nové požadavky na standardy 
kvality)

2

Zajištění kontroly PnP ze strany ÚP 2 Nespolupráce s některými aktéry KP 2

Spolupráce v rámci ORP (zapojení Bohušovice 
n. O.) 2 Transformace psychiatrické péče - 

nedostatek informací 1

Stabilnější přerozdělování financí krajem 1 Snižování kvality služeb na úkor kvantity 1

Napojení na program „Zdravé město“ 1 Demotivace poskytovatelů vzhledem k 
existenční nejistotě 1

Společné ocenění dobrovolníků z jednotlivých 
litoměřických organizací 0

SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ SKUPINY 
PŘÍLEŽITOSTI A HROZBY

NÁVRHOVÁ OPATŘENÍ
OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
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CÍL Č. 1: ZACHOVÁNÍ NABÍDKY A KAPACIT FUNGUJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OZP

Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

1.1.1 Podpora udržení pobytových služeb pro OZP

1.1.2 Zajištění zaměstnanosti a zaměstnatelnosti OZP

1.1.3 Zachování a udržení aktivit hospicové péče a odlehčovací 
služby v Litoměřicích

1.1.4 Udržení kapacity Center denních služeb pro osoby s 
mentálním a kombinovaným postižením

1.1.5  Sociální rehabilitace zajišťující integraci osob s tělesným, 
mentálním, duševním a kombinovaným postižením

1.1.6 Udržení kapacity, zvýšení informovanosti a rozvoj 
aktivit denního stacionáře pro osoby s mentálním a 
kombinovaným postižením v rámci Centra pro zdravotně 
postižené děti a mládež - Srdíčko

CÍL Č. 2: ROZVOJ NABÍDKY A KAPACIT FUNGUJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OZP

Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

1.2.1 Rozšíření komplexních služeb (odborné sociální 
poradenství, sociálně aktivizační služby, sociální 
rehabilitace) pro osoby s chronickým duševním 
onemocněním + vznik Centra duševního zdraví

1.2.2 Rozšíření dojezdové vzdálenosti pečovatelské služby pro 
OZP

CÍL Č. 3: VZNIK NOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OZP

Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

1.3.1 Vznik nových odlehčovacích služeb pro osoby s mentálním 
postižením, duševním onemocněním a Alzheimerovou 
chorobou

1.3.2 Vznik pobytové služby pro rodiče seniory se svými potomky 
s postižením

CÍL Č. 4: ZAJIŠTĚNÍ AKTIVIT, KTERÉ UMOŽŇUJÍ INTEGRACI OZP

Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

1.4.1 Informovanost zaměřená na prevenci a péči o své zdraví a 
podpora nemocných k návratu do běžného života

1.4.2 Zajištění aktivit pro volný čas OZP

1.4.3 Zmapování potřeb osob se zrakovým a sluchovým 
postižením

OBSAH CÍLŮ A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 
OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

NÁVRHOVÁ OPATŘENÍ
OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
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PLNÉ ZNĚNÍ CÍLŮ A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 
OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Cílem zachování nabídky a kapacit fungujících sociálních služeb je poskytnout 
dostatečnou péči osobám se zdravotním postižením, která podporuje jejich 
důstojný život. Zachování nabídky právě těchto služeb napomůžeme kontaktu 
osob se zdravotním postižením se společenským prostředím, které podporuje 
jejich schopnosti.

POPIS A ODŮVODNĚNÍ:

ZACHOVÁNÍ NABÍDKY A KAPACIT FUNGUJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OZPcíl 1

1.1.1 PODPORA UDRŽENÍ POBYTOVÝCH SLUŽEB PRO OZP

Popis opatření:

V návaznosti na proces transformace pobytových zařízení ústavního typu v uplynulých letech 
několik poskytovatelů sociálních služeb zřídilo pobytové služby Chráněné bydlení a Podpora 
samostatného bydlení. V jednotlivých sociálních službách je poskytována podpora osobám 
se zdravotním postižením individuálně podle míry jejich samostatnosti. Rodiny, které pečují  
o takto postižené, mají možnost výběru vhodné pobytové služby.

Předpokládané 
dopady opatření:

 ➡ zajištění bydlení pro osoby s mentálním, kombinovaným i jiným zdrav. postižením
 ➡ možnost výběru pobytové služby podle potřebné míry podpory
 ➡ pomoc rodinám, které pečují o OZP

Předpokládaný 
termín realizace: 2018 – 2020

Charakter opatření: Neinvestiční

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

Celkové náklady na realizaci služby:
 ➡ NADĚJE CHB: 5 055 000 Kč/ rok 
 ➡ Diakonie ČCE CHB: 4 500 000 Kč/rok (v dalších letech inflační navýšení vždy 5 %)
 ➡ Diakonie ČCE PSB: 2 110 000 Kč/rok (v dalších letech inflační navýšení vždy 5 %)
 ➡ CSP CHB: 10 062 000 Kč/ rok
 ➡ Camphill na soutoku, z.s. CHB: 2 030 000 Kč/rok (v dalších letech inflační navýšení vždy 5 %)

Předpokládané 
zdroje financování: MPSV, Město Litoměřice, KÚÚK, platby od klientů, ÚP (PnP)

Přesahy do dalších 
oblastí: Bydlení

Předpokládaní 
realizátoři, partneři NADĚJE, Diakonie ČCE, CSP, Camphill na soutoku, z.s. 

Předpokládané 
výstupy:

 ➡ NADĚJE CHB: 12 klientů
 ➡ Diakonie ČCE CHB: 12 klientů
 ➡ Diakonie ČCE PSB: 20 klientů
 ➡ CSP CHB: 43 klientů
 ➡ Camphill na soutoku, z.s. CHB: 7 klientů

Administrátor 
opatření: NADĚJE, Bc. Vladimíra Štechová

NÁVRHOVÁ OPATŘENÍ
OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
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1.1.2 ZAJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANOSTI A ZAMĚSTNATELNOSTI OZP

Popis opatření:

Osoby se zdravotním postižením se jen stěží uplatňují na otevřeném trhu práce. Proto je třeba 
vytvořit podmínky pro jejich lepší zaměstnatelnost i vyplnění volného času a všestranný rozvoj.

Chráněné dílny poskytují chráněná pracovní místa. Lidé s postižením se adaptují na pracovní 
režim, zdokonalují své pracovní i sociální dovednosti a zlepšují svou finanční situaci.

Sociálně terapeutické dílny jsou zaměřeny na osoby s větší mírou podpory. Základem je nácvik 
sebeobsluhy a samostatnosti v běžném životě. Pracovní činnosti jsou zaměřeny jednak na 
jednoduché manuální práce (úklid, vaření, zahradnické práce), ale také na kreativní činnosti  
v tvůrčí dílně.

Předpokládané 
dopady opatření:

 ➡ osoby se zdravotním znevýhodněním budou podpořeny v samostatnosti a soběstačnosti
 ➡ OZP budou mít lepší přístup na chráněný i volný trh práce
 ➡ umožní se lepší integrace OZP do běžné společnosti
 ➡ lidé s postižením budou mít možnost naučit se nové činnosti a rozvinout své sociální i 

motorické dovednosti
 ➡ výrobky z těchto dílen jsou pozitivní prezentací lidí s postižením před širokou veřejností

Předpokládaný 
termín realizace: 2018 – 2020

Charakter opatření: Neinvestiční

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

 ➡ Diakonie ČCE (Chráněné dílny) 7 080 000 Kč (v dalších letech inflační navýšení vždy 5 %)
 ➡ Diakonie ČCE (STD) 3 120 000 Kč (v dalších letech inflační navýšení vždy 5 %)
 ➡ NADĚJE (STD) 2 882 000 Kč/rok
 ➡ CSP (STD) 3 600 000 Kč/rok

Předpokládané 
zdroje financování:

MPSV, EU, Město Litoměřice, KÚÚK, Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb, Dary a nadační 
příspěvky, Ostatní zdroje.

Přesahy do dalších 
oblastí: Zaměstnanost

Předpokládaní 
realizátoři, partneři Diakonie ČCE, NADĚJE, CSP

Předpokládané 
výstupy:

 ➡ Diakonie ČCE: STD 30 klientů
 ➡ Chráněné dílny 30 zaměstnanců
 ➡ NADĚJE: STD 27 klientů
 ➡ CSP: STD 80 klientů 

Administrátor 
opatření: NADĚJE, Bc. Kateřina Drbohlavová

NÁVRHOVÁ OPATŘENÍ
OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
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1.1.3 ZACHOVÁNÍ A UDRŽENÍ AKTIVIT HOSPICOVÉ PÉČE A ODLEHČOVACÍ SLUŽBY V 
LITOMĚŘICÍCH

Popis opatření:
Podpora lůžkových i terénních zdravotně-sociálních služeb pro těžce nemocné 
a umírající osoby včetně jejich rodin. Snahou je zajištění dostatečného kontaktu 
těchto osob se svými rodinami i s přirozeným sociálním prostředím. 

Předpokládané 
dopady 
opatření:

 ➡ zachování stávající kapacity hospicových a odlehčovacích služeb pro těžce 
nemocné a umírající osoby

 ➡ pečující a pozůstalí budou mít dostatečnou podporu
 ➡ bude zajištěna informovanost odborné i laické veřejnosti o možnostech péče 
o těžce nemocné a umírající

Předpokládaný 
termín 
realizace:

2018 – 2020

Charakter 
opatření: Neinvestiční

Předpokládaná 
výše finančních 
nákladů:

Hospic sv. Štěpána: 24 000 000/ rok – obsahuje odlehčovací službu pobytovou  
i terénní, odborné sociální poradenství s půjčováním pomůcek, i zdravotní složku 
péče

Předpokládané 
zdroje 
financování:

MPSV, Město Litoměřice, KÚÚK, dary, dotace měst a obcí, platby klientů

Přesahy do 
dalších oblastí: Zdravotnictví, vzdělávání

Předpokládaní 
realizátoři, 
partneři

Hospic sv. Štěpána, Farní charita Litoměřice

Předpokládané 
výstupy:

 ➡ 280 – lůžkový hospic
 ➡ 60 – domácí hospic
 ➡ 40 dalších rodin využívajících odlehčovací službu
 ➡ 800 klientů odborného soc. poradenství
 ➡ půjčovny pomůcek

Administrátor 
opatření: Hospic sv. Štěpána, Mgr. Monika Marková

NÁVRHOVÁ OPATŘENÍ
OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
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1.1.4 UDRŽENÍ KAPACITY CENTER DENNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY S MENTÁLNÍM A 
KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

Popis opatření:
Pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, které nejsou schopny 
pracovního uplatnění, je třeba zajistit denní aktivity. Ty jsou zaměřeny na nácvik 
sebeobsluhy a v odpoledních hodinách na volnočasové aktivity.

Předpokládané 
dopady 
opatření:

 ➡ zajištění denních aktivit OZP ve vhodném bezbariérovém prostředí
 ➡ podpora pečujícím rodinám
 ➡ podpora integrace OZP do běžné společnosti

Předpokládaný 
termín 
realizace:

2018 – 2020

Charakter 
opatření: Neinvestiční

Předpokládaná 
výše finančních 
nákladů:

 ➡ Diakonie ČCE: 4 790 000 Kč/rok 2018  
(v dalších letech inflační navýšení vždy 5 %)

 ➡ Camphill na soutoku: 1 740 000 Kč/rok  
(v dalších letech inflační navýšení vždy 5 %)

Předpokládané 
zdroje 
financování:

MPSV, Město Litoměřice, KÚÚK, dary a nadační příspěvky, ostatní zdroje

Přesahy do 
dalších oblastí: Vzdělávání, zdravotnictví, volný čas

Předpokládaní 
realizátoři, 
partneři

Diakonie ČCE, Camphill na soutoku

Předpokládané 
výstupy:

 ➡ Diakonie ČCE 27 klientů/rok
 ➡ Camphill na soutoku: 14 klientů/rok

Administrátor 
opatření: Diakonie ČCE, Bc. Markéta Veselá

NÁVRHOVÁ OPATŘENÍ
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1.1.5 SOCIÁLNÍ REHABILITACE ZAJIŠŤUJÍCÍ INTEGRACI OSOB S TĚLESNÝM, MENTÁLNÍM, 
DUŠEVNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

Popis opatření:

Budou zajištěny komplexní služby pro OZP formou služby sociální rehabilitace 
směřující k větší samostatnosti, adaptibilitě a popř. i k pracovnímu uplatnění. 
Kombinace terénní a ambulantní formy služby zajistí navázání funkční spolupráce 
mezi klientem a pracovníkem.

Předpokládané 
dopady 
opatření:

 ➡ podpora OZP v oblasti soběstačnosti, navazování plnohodnotných vztahů, 
orientace ve společenském prostředí

 ➡ podpora pracovního uplatnění OZP
 ➡ integrace OZP do běžné společnosti a zamezení jejich izolace

Předpokládaný 
termín 
realizace:

2018 – 2020

Charakter 
opatření: Neinvestiční

Předpokládaná 
výše finančních 
nákladů:

Diakonie ČCE 3 120 000 Kč v roce 2018  (v dalších letech inflační navýšení vždy 5 %)

Předpokládané 
zdroje 
financování:

MPSV, EU, Město Litoměřice, KÚÚK, dary a nadační příspěvky, ostatní zdroje.

Přesahy do 
dalších oblastí: Vzdělávání, zaměstnanost, zdravotnictví, volný čas.

Předpokládaní 
realizátoři, 
partneři

Diakonie ČCE

Předpokládané 
výstupy: Diakonie ČCE 45 klientů/rok

Administrátor 
opatření: Diakonie ČCE, Bc. Lenka Sovová

NÁVRHOVÁ OPATŘENÍ
OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
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1.1.6 UDRŽENÍ KAPACITY, ZVÝŠENÍ INFORMOVANOSTI A ROZVOJ AKTIVIT DENNÍHO 
STACIONÁŘE PRO OSOBY S MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM V RÁMCI 
CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ DĚTI A MLÁDEŽ - SRDÍČKO

Popis opatření:
Různými formami aktivizace budou klienti stacionáře i jejich rodiny podporováni 
v integraci do běžné společnosti. Široká veřejnost bude seznamována se světem 
zdravotně postižených a možnostmi všestranného rozvoje, které OZP mají.

Předpokládané 
dopady 
opatření:

 ➡ podpora rodin pečujících o své těžce postižené členy
 ➡ prevence stigmatizace a společenské izolace OZP a jejich rodin
 ➡ široká veřejnost bude mít dostatek informací o životě OZP
 ➡ OZP budou mít dostatek možností k aktivnímu trávení volného času

Předpokládaný 
termín 
realizace:

2018 – 2020

Charakter 
opatření: Neinvestiční

Předpokládaná 
výše finančních 
nákladů:

3 372 485 Kč/rok

Předpokládané 
zdroje 
financování:

Město Litoměřice, KÚÚK, příjmy od klientů, nadační příspěvky, dary

Přesahy do 
dalších oblastí: Zdravotnictví, vzdělávání, informovanost

Předpokládaní 
realizátoři, 
partneři

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - Srdíčko

Předpokládané 
výstupy:

 ➡ Počet uživatelů: 24/rok
 ➡ Počet akcí: 10/rok

Administrátor 
opatření:

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – Srdíčko 

Ing. Bc. Ivana Humlová

NÁVRHOVÁ OPATŘENÍ
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Vzhledem k reformě psychiatrické péče dojde ke vzniku Centra duševního zdraví 
na Litoměřicku, které bude provozovat Fokus Labe. Pečovatelská služba rozšíří 
dojezdovou vzdálenost do okolních obcí, díky tomu bude moci nabídnout své 
služby i osobám se zdravotním postižením ze vzdálenějších obcích.

POPIS A ODŮVODNĚNÍ:

ROZVOJ NABÍDKY A KAPACIT FUNGUJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OZPcíl 2

1.2.1 ROZŠÍŘENÍ KOMPLEXNÍCH SLUŽEB (ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ, SOCIÁLNĚ 
AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY, SOCIÁLNÍ REHABILITACE) PRO OSOBY S CHRONICKÝM 
DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM + VZNIK CENTRA DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

Popis opatření:
V souvislosti s reformou psychiatrické péče a v návaznosti na vznik Center duševního 
zdraví je třeba přiblížit sociální služby blíže nemocným. Dojde k rozšíření služeb  
a cílové skupiny.

Předpokládané 
dopady opatření:

 ➡ nemocným bude poskytována individualizovaná péče ambulantní a terénní 
formou

 ➡ péče bude směřována k prevenci hospitalizací či jejich zkracování
 ➡ pozitivní vliv na úspěšnou společenskou integraci a klinické i sociální zotavení
 ➡ podpora rodin, jejichž člen trpí duševním onemocněním

Předpokládaný 
termín realizace: 2018 – 2020

Charakter 
opatření: Neinvestiční

Předpokládaná 
výše finančních 
nákladů:

 ➡ Fokus Labe, z.ú.
 ➡ Odborné sociální poradenství – 1 120 000 Kč/ rok
 ➡ Sociálně aktivizační služba – 1 150 000 Kč/rok
 ➡ Sociální rehabilitace - 1 400 000 Kč/ rok 
 ➡ Centrum duševního zdraví – 6 300 000 Kč/rok

Předpokládané 
zdroje 
financování:

MPSV, EU, Město Litoměřice, KÚÚK, Dary a nadační příspěvky, Ostatní zdroje.

Přesahy do 
dalších oblastí: Zdravotnictví, vzdělávání, informovanost

Předpokládaní 
realizátoři, 
partneři

Fokus Labe, z.ú.

Předpokládané 
výstupy:

 ➡ Odborné sociální poradenství – 65 klientů / rok
 ➡ Sociálně aktivizační služba – 60 klientů / rok
 ➡ Sociální rehabilitace – 60 klientů / rok 
 ➡ Centrum duševního zdraví – 200 klientů / rok

Administrátor 
opatření: Fokus Labe, z.ú. - Bc. Lenka Kocourková 

NÁVRHOVÁ OPATŘENÍ
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1.2.2 ROZŠÍŘENÍ DOJEZDOVÉ VZDÁLENOSTI PEČOVATELSKÉ SLUŽBY PRO OZP

Popis opatření:

Pečovatelská služba je poskytována osobám v domácím prostředí, které z důvodu 
svého zdravotního stavu, kombinovaného a zdravotního postižení, nezvládají sami 
péči o svou osobu. Individuálně poskytnutá péče umožňuje OZP zůstávat v domácím 
pro prostředí.

Předpokládané 
dopady opatření:

 ➡ udržení nezávislosti OZP a kvality jejich života v domácím prostředí
 ➡ podpora rodin pečujících o své těžce postižené členy
 ➡ rozšíření dojezdové vzdálenosti do menších obcí v rámci ORP na 20 km  
(navýšení o 5 km)

Předpokládaný 
termín realizace: 2018 – 2020

Charakter 
opatření: Neinvestiční

Předpokládaná 
výše finančních 
nákladů:

6 210 240 Kč/rok

Předpokládané 
zdroje 
financování:

Město Litoměřice, MPSV, KÚÚK, platby od uživatelů, ÚP (PnP)

Přesahy do 
dalších oblastí: Zdravotnictví, bydlení

Předpokládaní 
realizátoři, 
partneři

Farní charita Litoměřice

Předpokládané 
výstupy: 160 klientů/rok (navýšení o 10 klientů)

Administrátor 
opatření: Farní charita Litoměřice, Eva Horáková Dis.
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I když je nabídka sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením vysoká 
v naší oblasti, najdou se služby, které by klienti uvítali. Jedním z nich je vznik 
pobytové služby pro rodiče seniory se svými potomky s postižením. Ti mají strach 
z budoucnosti, protože si uvědomují, že stárnou a že už se nezvládnou postarat 
o své postižené potomky. Uvítali by tedy službu, které by se dokázala postarat 
o ně a jejich dětmi. Další novou službou by byla odlehčovací služba pro osoby 
s mentálním, duševním onemocněním a Alzheimerovou chorobou, které by se 
o tyto klienty postarala v době, kdy se o ně rodina sama starat nemůže. Obě 
tyto služby mají podporovat zejména rodiny starající se o osoby se zdravotním 
postižením.

POPIS A ODŮVODNĚNÍ:

VZNIK NOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OZPcíl 3

1.3.1 VZNIK NOVÝCH ODLEHČOVACÍCH SLUŽEB PRO OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM, 
DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A ALZHEIMEROVOU CHOROBOU

Popis opatření:

Péče o osoby s mentálním postižením, duševním onemocněním a Alzheimerovou chorobou  
v domácím prostředí je velmi náročná. I s využitím dostupných ambulantních  
a terénních služeb je v určitých situacích (hospitalizace pečující osoby, dovolená  
na zotavenou) třeba odlehčovací služba. Vhodné je takovou službu přičlenit k některé 
ze stávajících pobytových služeb.

Předpokládané 
dopady opatření:

 ➡ podpora pečujících rodin
 ➡ vhodná péče o osoby s mentálním postižením, duševním onemocněním  
a Alzheimerovou chorobou v době, kdy rodina péči poskytovat nemůže

 ➡ dosažitelnost služby v rámci města Litoměřice a ORP

Předpokládaný 
termín realizace: 2018 – 2020

Charakter 
opatření: Investiční, Neinvestiční

Předpokládaná 
výše finančních 
nákladů:

Nelze vyčíslit. Finanční náklady jsou závislé na možnostech (provozních a 
personálních) poskytovatelů pobytové služby pro tyto cílové skupiny.

Předpokládané 
zdroje 
financování:

MPSV, KÚÚK, Město Litoměřice, ÚP (PnP), další zdroje

Přesahy do 
dalších oblastí: Zdravotnictví

Předpokládaní 
realizátoři, 
partneři

Poskytovatelé pobytových sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením, 
duševním onemocněním a Alzheimerovou chorobou v regionu.

Předpokládané 
výstupy:

 ➡ 20 klientů s mentálním postižením/rok
 ➡ 20 klientů s Alzheimerovou chorobou/rok
 ➡ 10 klientů s duševním onemocněním/rok

Administrátor 
opatření: Město Litoměřice – odbor SVaZ
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1.3.2 VZNIK POBYTOVÉ SLUŽBY PRO RODIČE SENIORY SE SVÝMI POTOMKY S POSTIŽENÍM

Popis opatření:

Rodiče pečující o dospělé osoby s různým typem zdravotního postižení řeší 
budoucnost a dostupnost pobytové služby, kde bude zajištěna péče o ně samotné 
v seniorském věku i jejich postižené potomky. Pobytová služba, která umožní 
společný pobyt takové rodiny a bude zde poskytována péče podle individuálních 
potřeb. 

Předpokládané 
dopady 
opatření:

 ➡ podpora pečujícím rodinám, jistota pro budoucnost
 ➡ soudržnost rodin
 ➡ dosažitelnost služby v rámci města Litoměřice a ORP

Předpokládaný 
termín 
realizace:

2018 – 2020

Charakter 
opatření: Investiční, Neinvestiční

Předpokládaná 
výše finančních 
nákladů:

 ➡ minimální verze 4 000 000 Kč
 ➡ maximální verze 25 000 000 Kč

Předpokládané 
zdroje 
financování:

Granty, MPSV, Město Litoměřice, ÚP (PnP), další zdroje

Přesahy do 
dalších oblastí: Zdravotnictví, bydlení

Předpokládaní 
realizátoři, 
partneři

Diakonie ČCE

Předpokládané 
výstupy: 8 klientů

Administrátor 
opatření: Diakonie ČCE, Irena Opočenská
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Zajištění aktivit, které umožní osobám se zdravotním postižením vést běžný život. 
Aktivity určené této skupině osob napomáhají k začlenění do společnosti.

POPIS A ODŮVODNĚNÍ:

ZAJIŠTĚNÍ AKTIVIT, KTERÉ UMOŽŇUJÍ INTEGRACI OZPcíl 4

1.4.1 INFORMOVANOST ZAMĚŘENÁ NA PREVENCI A PÉČI O SVÉ ZDRAVÍ A PODPORA 
NEMOCNÝCH K NÁVRATU DO BĚŽNÉHO ŽIVOTA

Popis opatření:

Vzdělávací a osvětové akce směřují k informovanosti široké veřejnosti o prevenci 
a samovyšetření prsu a prostaty. Klubové aktivity jsou zaměřeny na zájmové  
a volnočasové cíle a napomáhají k návratu onko pacientů do běžného života 
(zdravotní cvičení, ergoterapie, semináře o zdravém životním stylu, rekondiční 
pobyty).

Předpokládané 
dopady 
opatření:

 ➡ zkvalitnění prevence a včasné diagnostiky nádorových onemocnění
 ➡ zlepšení psychického i fyzického stavu a rekonvalescence nemocných
 ➡ náplň volného času

Předpokládaný 
termín 
realizace:

2018 – 2020

Charakter 
opatření: Neinvestiční

Předpokládaná 
výše finančních 
nákladů:

50 000 Kč/rok

Předpokládané 
zdroje 
financování:

Členské příspěvky, Město Litoměřice, sponzorské dary, OZP, Liga proti rakovině

Přesahy do 
dalších oblastí: Zdravotnictví, volný čas, vzdělávání

Předpokládaní 
realizátoři, 
partneři

Onkoklub Victoria, Liga proti rakovině Praha, Úsměv pro zdraví, STP Litoměřice.

Předpokládané 
výstupy:

 ➡ 400 uživatelů/rok.U akcí pro širokou veřejnost to nelze vyčíslit.
 ➡ 40 akcí/rok
 ➡ 150 hod/rok

Administrátor 
opatření: Onkoklub Victoria – Liga proti rakovině, Libuše Žamberská
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1.4.2 ZAJIŠTĚNÍ AKTIVIT PRO VOLNÝ ČAS OZP 

Popis opatření:

Podpora a rozvoj aktivit pro trávení volného času OZP. Je možné využívat aktivity  
a akce běžně dostupné v regionu nebo rozšířit příležitosti pro aktivní trávení volného 
času pro tuto skupinu obyvatel. Služby mohou poskytovat samotní poskytovatelé 
sociálních služeb i další subjekty.

Kulturně společenské akce, ozdravné pobyty, přednášky, společenské akce, kroužky, 
výlety, exkurze.

Vhodné je využití dobrovolnictví a propojit cílové skupiny navzájem.

Předpokládané 
dopady 
opatření:

 ➡ aktivní trávení volného času OZP
 ➡ prevence sociálně patologických jevů
 ➡ zlepšení integrace OZP do běžné společnosti
 ➡ lidé s postižením budou mít možnost k setkání a navázání přirozených 
přátelských vztahů

Předpokládaný 
termín 
realizace:

2018 – 2020

Charakter 
opatření: Neinvestiční

Předpokládaná 
výše finančních 
nákladů:

 ➡ Victoria: 50 000 Kč/rok
 ➡ NADĚJE: 20 000 Kč/ rok
 ➡ Diakonie ČCE: 20 000 Kč/ 1 akci

Předpokládané 
zdroje 
financování:

Město Litoměřice, jiné zdroje, dary a nadační příspěvky

Přesahy do 
dalších oblastí: Vzdělávání

Předpokládaní 
realizátoři, 
partneři

NADĚJE, Diakonie ČCE, CSP, Onkoklub Victoria

Předpokládané 
výstupy:

 ➡ Victoria: 400 uživatelů/rok, 40 akcí/rok
 ➡ NADĚJE: 60 uživatelů/rok, 6 akcí/rok
 ➡ Diakonie ČCE: 50 uživatelů/rok, 4 akce/rok

Administrátor 
opatření: NADĚJE, Bc. Vladimíra Štechová
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1.4.3 ZMAPOVÁNÍ POTŘEB OSOB SE ZRAKOVÝM A SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 

Popis opatření: Vzhledem k nedostatečným informacím o osobách zrakově a sluchově znevýhodněných, je 
třeba zjistit potřeby této skupiny osob.

Předpokládané 
dopady opatření:

 ➡ zlepšení informovanosti skupiny komunitního plánování sociálních služeb o aktuálních 
potřebách osob se zrakovým a sluchovým postižením

 ➡ zjištění klíčových problémů této skupiny osob
 ➡ zjištění potřebnosti služeb

Předpokládaný 
termín realizace: 2018 – 2020

Charakter 
opatření: Neinvestiční

Předpokládaná 
výše finančních 
nákladů:

Bez finančních nákladů

Předpokládané 
zdroje 
financování:

Nejsou

Přesahy do 
dalších oblastí: Zdravotnictví

Předpokládaní 
realizátoři, 
partneři

Město Litoměřice – odbor SVaZ

Předpokládané 
výstupy: Kvantitativní výzkum

Administrátor 
opatření: Město Litoměřice – odbor SVaZ
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JMÉNO SLUŽBA ORGANIZACE

Bc. Anna Krugová  
Domov pro seniory

Domov se zvláštním režimem
Anavita a.s. (SeneCura)

Mgr. Karel Reissmüller                        Domov pro seniory                  Centrum sociální pomoci 
Litoměřice

Melánie Vyskočilová Dis.                    Domov pro seniory                  Centrum sociální pomoci 
Litoměřice

Veronika Vedejová                               Dobrovolnické centrum                     Diecézní charita Litoměřice  

Mgr. Jaroslava Biolková                       
Domov pro seniory

Domov se zvláštním režimem
Farní charita Litoměřice

Jitka Věrnochová                                   Domov pro seniory                              Farní charita Litoměřice

Bc. Danuše Šidáková                             Pečovatelská služba                            Farní charita Litoměřice

Mgr. Dagmar Pelcová                           Domácí hospicová péče                     Hospic sv. Štěpána

Mgr. Lucie Brožková                              Odlehčovací služba                               KDP Sluníčko

Eva Vladyková                                         Aktivity pro seniory                           Klub seniorů

Sonja Chmelová                                      Aktivity pro seniory                           Klub seniorů

Helena Učíková Lendacká                     Aktivity pro seniory                           Knihovna K. H. Máchy Litoměřic

Kateřina Koňáková                                 Aktivity pro seniory                           LiPen z. s.

Bohdana Dojčinovičová            Odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví         Město Litoměřice

Zdeňka Vodolanová                               Starostka obce                                   Miřejovice

Bc. Andrea Fialová                                  Oddělení soc. služeb                         Nemocnice Litoměřice

4.2 PRACOVNÍ SKUPINA KPSS 
 SENIOŘI
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SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ SKUPINY 
SENIOŘI

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

b. b.

Vztahy mezi poskytovateli 8 Chybí pobytová služba pro osoby ve věkové 
skupině 55 – 65 let 13

Prezentace na veřejnosti 6 Sdílené bydlení 8

Dobrá komunikace mezi poskytovateli 5 Špatná dostupnost MHD, bariéry 8

Dostupnost služeb 5 Nedostatek pobytových služeb pro 
psychiatrické pacienty 5

Široká síť sociálních služeb 3 Nedostupnost pobytových služeb pro 
imobilní klienty 4

Prostupnost služeb 3 Absence bydlení pro nízkopříjmové skupiny 
obyvatel 1

Vstřícný přístup médií 2 Bariérovost budov 1

Podpora sociálních služeb ze strany města 1 Nedostatek DZR

Dobrovolníci 1

Existence Koncepce proseniorské politiky

Novodobá sanitka

Linka seniorů

Vysoká kvalita služeb

Doplňkové aktivity

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY

b. b.

Seniortaxi 10 Nedostatečné financování 11

Dobrovolníci 7 Legislativa 10

Návštěva divadla 7 Novela zákona O sociálních službách 8

Sdílené bydlení 6 Snížení životní úrovně seniorů 7

Pojízdné prodejny 4 Nejasná budoucnost sociálních služeb 6

Komunitní plánování zdravotně-sociální Zvýšení populace seniorů 2

KP na ORP Volby 

MHD
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SENIOŘI

33



CÍL Č. 1: UDRŽENÍ POBYTOVÝCH SLUŽEB A DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM PRO SENIORY

Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

2.1.1 Zachování kapacity poskytovaných pobytových služeb pro 
seniory

2.1.2 Zachování domova pro seniory se zvláštním režimem

2.1.3 Zachování poskytování služby denního a týdenního 
stacionáře

CÍL Č. 2: PODPORA SENIORŮ V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

2.2.1 Podpora a rozvoj stávajících sociálních služeb včetně 
podpory setrvání seniorů v domácím prostředí

2.2.2 Poskytování služby osobní asistence

2.2.3 Zachování odlehčovacích služeb pro seniory v domácím 
prostředí

CÍL Č. 3: VOLNOČASOVÉ A VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO SENIORY

Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

2.3.1 Volnočasové a vzdělávací aktivity pro seniory

OBSAH CÍLŮ A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 
SENIOŘI

PLNÉ ZNĚNÍ CÍLŮ A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINY  
SENIOŘI

Cílem je zajistit podmínky pro optimální a efektivní využití současných kapacit 
pobytových zařízení pro seniory v souladu s možnostmi, které nabízí zákon 
108/2006 Sb. V současné době tvoří osoby starší 65 let 18,1% všech obyvatel žijících 
o SO ORP Litoměřice.  Zvyšující se věk s sebou přináší i zvýšený výskyt různých 
onemocnění, včetně poruch paměti. Příbuzní, kteří již nejsou schopni zajistit 
péči o svého rodinného příslušníka, mají možnost využití nabídky pobytového 
sociálního zařízení se zvláštním režimem, denního či týdenního stacionáře, aby 
zajistili maximálně důstojnou péči o svého blízkého, když jejich síly již nestačí.

POPIS A ODŮVODNĚNÍ:

ZACHOVÁNÍ KAPACITY POSKYTOVANÝCH POBYTOVÝCH SLUŽEB PRO SENIORYcíl 1
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2.1.1 ZACHOVÁNÍ KAPACITY POSKYTOVANÝCH POBYTOVÝCH SLUŽEB PRO SENIORY

Popis opatření:

Stárnutí populace je nejcharakterističtějším rysem demografického vývoje nejen  
v České republice, ale i v dalších zemí Evropy. Prodlužující se pravděpodobná doba 
dožití a výrazný nárůst starších věkových kategorií, kteří nemohou již nadále žít  
ve své vlastní domácnosti z důvodu vyššího věku, úbytku sil, zhoršeného zdravotního 
stavu a nepříznivé sociální situace. Reakcí na tyto potřeby je zajištění dostatečné 
kapacity pobytových služeb na území ORP Litoměřice.

Předpokládané 
dopady 
opatření:

 ➡ zajištění dostatečné nabídky pobytových služeb pro seniory
 ➡ uspokojení potřeb seniorů se zhoršujícím se zdravotním stavem, kteří již 
nemohou být bez částečné nebo plné pomoci druhé osoby

 ➡ zajištění odpovídající péče
 ➡ poskytování takové míry podpory, která by jim umožňovala zachování co 
největší míry samostatnosti a soběstačnosti

 ➡ dosažitelnost služby v rámci ORP

Předpokládaný 
termín 
realizace:

2018 – 2020

Charakter 
opatření: Neinvestiční

Předpokládaná 
výše finančních 
nákladů:

 ➡ Domov na Dómském pahorku: 33 364 000 Kč/rok
 ➡ Domov sv. Zdislavy: 2 106 000 Kč/rok
 ➡ Domov U Trati: 16 773 000 Kč/rok
 ➡ Anavita a.s. (SeneCura) : 12 590 000 Kč/rok

Předpokládané 
zdroje 
financování:

MPSV, město Litoměřice, uživatelé služeb, EU, dotace, fondy, granty, KÚ ÚK, 
obce ORP, Farní charita Litoměřice, Zdravotní pojišťovny

Přesahy do 
dalších oblastí: Zdravotnictví 

Předpokládaní 
realizátoři, 
partneři

Realizátoři: Farní charita Litoměřice, Centrum sociální pomoci Litoměřice, Anavita 
a.s. (SeneCura)

Partneři: Diecézní charita Litoměřice, Město Litoměřice

Předpokládané 
výstupy:

258 míst v domovech pro seniory, vzhledem k demografickým údajům a stárnutí 
populace bude kapacita navýšena dle potřeb obyvatel  

Administrátor 
opatření: Farní charita Litoměřice – Jitka Věrnochová
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2.1.2 ZACHOVÁNÍ DOMOVA PRO SENIORY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Popis opatření:

V současné době se zvyšuje počet seniorů, kteří mají poruchu paměti. Vzhledem k jejich 
onemocnění je péče o jejich osobu pro rodinu velmi náročná a často není schopna zajistit 
dostatečnou péči.

Prognózy naznačují, že počet těchto osob bude v budoucnu přibývat

Předpokládané 
dopady opatření:

 ➡ dosažitelnost sužby v rámci ORP
 ➡ zajištění odpovídající péče
 ➡ poskytování takové míry podpory, která by jim umožňovala zachování co největší míry 

samostatnosti a soběstačnosti
 ➡ zvýšení počtu kvalifikovaných pracovníků a jejich proškolení v péči o cílovou skupinu

Předpokládaný 
termín realizace: 2018 – 2020

Charakter 
opatření: Neinvestiční

Předpokládaná 
výše finančních 
nákladů:

 ➡ Charitní domov sv. Zdislava 10 203 000 Kč/rok
 ➡ Anavita .a.s. (SeneCuva) 29 375 000 Kč/rok

Předpokládané 
zdroje 
financování:

MPSV, město Litoměřice, uživatelé služeb, EU, dotace, fondy, granty, KÚ ÚK,  
obce ORP, Farní charita Litoměřice, zdravotní pojišťovny

Přesahy do 
dalších oblastí: Zdravotnictví 

Předpokládaní 
realizátoři, 
partneři

Realizátoři: Farní charita Litoměřice, Anavita a.s. (SeneCura)

Partneři: Město Litoměřice

Předpokládané 
výstupy:

Služba je v roce 2017 poskytována 133 uživatelům, vzhledem k navyšující se poptávce a 
potřebnosti této služby se předpokládá navyšování počtu lůžek.

Administrátor 
opatření: Farní charita Litoměřice – Mgr. Jaroslava Biolková

NÁVRHOVÁ OPATŘENÍ
SENIOŘI

36



2.1.3 ZACHOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY DENNÍHO A TÝDENNÍHO STACIONÁŘE

Popis opatření:

Většina osob v seniorském věku upřednostňuje možnost zůstat ve svém přirozeném 
sociálním prostředí, na které jsou celý život zvyklí. Vzhledem k pracovním 
povinnostem pečující rodiny, je čím dál tím větší potřeba existence denního  
a týdenního stacionáře. Cílem je umožnit pečující rodině i nadále se starat  
o své blízké v rodinném kruhu. Stacionáře budou poskytovat aktivizační programy  
a zajištění dalších služeb, mezi které patří např. stravování, osobní hygiena, 
podávání léčebné terapie a zprostředkování ošetřovatelské péče.

Předpokládané 
dopady 
opatření:

 ➡ dosažitelnost sužby v rámci ORP
 ➡ zvýšení kvality poskytované služby
 ➡ zajištění kvalifikované pomoci uživatelům cílové skupiny a jejich rodinám – 
odlehčení rodinám v péči o osobu blízkou

 ➡ zlepšení schopnosti blízkých osob pečovat o svého rodinného příslušníka
 ➡ podpora pečujícím osobám
 ➡ umožnění maximální doby pobytu v domácím prostředí
 ➡ vytvoření nových pracovních míst

Předpokládaný 
termín 
realizace:

2018 – 2020

Charakter 
opatření: Neinvestiční

Předpokládaná 
výše finančních 
nákladů:

 ➡ Domov na Dómském pahorku 1 423 000 Kč/rok
 ➡ Charitní domov sv. Zdislava 1 279 000 Kč/rok

Předpokládané 
zdroje 
financování:

MPSV, město Litoměřice, uživatelé služeb, EU, dotace, fondy, granty,  
obce ORP, zdravotní pojišťovny

Přesahy do 
dalších oblastí: Zdravotnictví 

Předpokládaní 
realizátoři, 
partneři

Farní charita Litoměřice

Předpokládané 
výstupy:

Zachování stávající okamžité kapacity:
 ➡ 4 místa denního stacionáře
 ➡ 4 místa týdenního stacionáře

Administrátor 
opatření: Farní charita Litoměřice – Jitka Věrnochová
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Pobyt seniorů v domácím prostředí má výrazný vliv na jejich kvalitní život.                                       
Domácí prostředí, pobyt s příbuznými má především vliv na psychosociální                                         
pohodu seniorů. Kromě sociálních aspektů je potřeba brát v úvahu i ekonomické 
aspekty, které výrazně snižují náklady, jenž by bylo nutno vynaložit v případě 
setrvávání seniorů v pobytových sociálních zařízeních.

POPIS A ODŮVODNĚNÍ:

PODPORA SENIORŮ V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍcíl 2

2.1.4 PODPORA A ROZVOJ STÁVAJÍCÍCH TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VČETNĚ  PODPORY 
SETRVÁNÍ SENIORŮ V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

Popis opatření:

Poskytování pečovatelských služeb seniorům a osobám se sníženou soběstačností  
z důvodu věku a zdravotního stavu, kombinovaného a zdravotního postižení, kteří pro své 
setrvání v domácím prostředí potřebují pomoc jiné fyzické osoby.
Prodloužení pobytu ve vlastním sociálním prostředí na co nejdelší dobu.

Předpokládané 
dopady opatření:

 ➡ udržení nezávislosti seniorů a kvality jejich života poskytováním péče v domácím 
prostředí

 ➡ život v domácím prostředí přispívá k pocitu pohody, kladného sebeobrazu a 
sebehodnoty člověka. Podporuje využívání stávajících dovedností, udržování sil, 
zachování sociálních kontaktů, navyklého způsobu života a jeho smysluplnosti. 
Pozitivně ovlivňuje jeho zdravotní stav

 ➡ zlepšení dostupnosti služeb v rámci ORP – dostupnost zvýšena na 15 km od města 
Litoměřice

Předpokládaný 
termín realizace: 2018 – 2020

Charakter 
opatření: Neinvestiční

Předpokládaná 
výše finančních 
nákladů:

6 211 000 Kč/rok

Předpokládané 
zdroje 
financování:

Farní charita Litoměřice, Město Litoměřice, MPSV, KÚ ÚK, uživatelé služeb, nadace, fondy, 
sponzoři, EU, obce ORP

Přesahy do 
dalších oblastí: Zdravotní péče, volný čas a jeho využití, bytová otázka

Předpokládaní 
realizátoři, 
partneři

Farní charita Litoměřice, ostatní subjekty s příslušnou registrací

Partneři: Město Litoměřice, Diecézní charita Litoměřice

Předpokládané 
výstupy:

Stávající kapacita předpokládá poskytnutí služby 165 uživatelům ročně. Navýšení kapacity 
ve vztahu ke zvýšení dostupnosti v rámci ORP Litoměřice.

Administrátor 
opatření: Farní charita Litoměřice – Bc. Danuše Šidáková
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2.1.5 POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE

Popis opatření:
Byla zpracována analýza dostupnosti sociálních služeb 07/2017.
Osobní asistence nabízí podmínky pro zabezpečení komplexní péče o člověka 
odkázaného na pomoc druhé osoby v jeho přirozeném prostředí.

Předpokládané 
dopady 
opatření:

 ➡ Nárůst počtu osob setrvávajících v domácím prostředí i přes značný 
úbytek sil, sníženou soběstačnost a zhoršený zdravotní stav za současného 
dostatečného uspokojování jejich potřeb

Předpokládaný 
termín 
realizace:

2018 – 2020

Charakter 
opatření: Neinvestiční

Předpokládaná 
výše finančních 
nákladů:

300 000 Kč/rok

Předpokládané 
zdroje 
financování:

Město Litoměřice, MPSV, uživatelé služeb, nadace, fondy, sponzoři,  
obce ORP

Přesahy do 
dalších oblastí: Zdravotní péče

Předpokládaní 
realizátoři, 
partneři

Hospic sv. Štěpána

Předpokládané 
výstupy: Poskytnutí služby osobní asistence minimálně 10 uživatelům ročně.

Administrátor 
opatření: Hospic sv. Štěpána – Mgr. Dagmar Pelcová
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2.1.6 ZACHOVÁNÍ ODLEHČOVACÍCH SLUŽEB PRO SENIORY V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

Popis opatření: Opatření reaguje na potřebu udržení seniorů co nejdéle v jejich přirozeném 
sociálním prostředí za podpory jejich rodinných příslušníků.

Předpokládané 
dopady 
opatření:

 ➡ udržení seniorů v přirozeném prostředí
 ➡ oddálení nutnosti umístit seniory do pobytového zařízení
 ➡ podpora udržení dovedností a schopností uživatele
 ➡ odlehčení rodinným příslušníkům pečujících o své blízké

Předpokládaný 
termín 
realizace:

2018 – 2020

Charakter 
opatření: Neinvestiční

Předpokládaná 
výše finančních 
nákladů:

 ➡ Hospic sv. Štěpána – 860 000 Kč/rok
 ➡ KDP Sluníčko – 2 896 000 Kč/rok

Předpokládané 
zdroje 
financování:

MPSV, město Litoměřice, uživatelé služeb, EU, dotace, fondy, granty, KÚ ÚK, 
obce ORP

Přesahy do 
dalších oblastí: Zdravotnictví, ostatní skupiny KPSS

Předpokládaní 
realizátoři, 
partneři

Hospic sv. Štěpána, KDP Sluníčko

Předpokládané 
výstupy:

 ➡ Hospic sv. Štěpána – 15 uživatelů ORP/rok
 ➡ KDP Sluníčko – 25 uživatelů ORP/rok 

Vzhledem k potřebnosti služby pro pečující osoby a zvyšující se poptávce po 
službě se předpokládá navyšování kapacity.

Administrátor 
opatření: KDP Sluníčko – Mrg. Lucie Brožková
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Cíl reaguje na stále se zvyšující věk obyvatel a potřebu smysluplného využití 
volného času. Služby i město se musí přizpůsobit trendu stárnutí populace, 
zaměřit se na různé věkové skupiny seniorů a posilování mezigeneračních  vztahů.

POPIS A ODŮVODNĚNÍ:

VOLNOČASOVÉ A VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO SENIORYcíl 3

2.3.1 VOLNOČASOVÉ A VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO SENIORY

Popis opatření:
Opatření reaguje na potřebu smysluplného využití volného času seniorů. Realizace přednášek, 
besed a dalších aktivit pro seniory, mezigenerační setkávání, navázání mezinárodní 
spolupráce v oblasti aktivit pro seniory.

Předpokládané 
dopady opatření:

 ➡ možnost samostatně získat informace
 ➡ zvýšení sebevědomí seniorů
 ➡ zvýšení společenské prestiže
 ➡ zvýšení fyzické a psychické kondice
 ➡ smysluplné využití volného času a vzdělávání
 ➡ navázání nových sociálních kontaktů
 ➡ prodloužení soběstačnosti

Předpokládaný 
termín realizace: 2018 – 2020

Charakter 
opatření: Neinvestiční

Předpokládaná 
výše finančních 
nákladů:

 ➡ Knihovna Karla Hynka Máchy, Spolek LiPen 35 000 Kč/rok

 ➡ Klub seniorů 110 000 Kč/rok

Předpokládané 
zdroje 
financování:

Nadace, fondy, Město Litoměřice, členské příspěvky, dary, ostatní obce ORP

Přesahy do 
dalších oblastí: Vzdělávání, volný čas

Předpokládaní 
realizátoři, 
partneři

Knihovna Karla Hynka Máchy, Klub seniorů, Spolek LiPen

Předpokládané 
výstupy:

 ➡ 2 500 osob, 150 akcí/rok (klub seniorů)

 ➡ 2 500 osob, 200 akcí/rok (Spolek LiPen, Knihovna Karla Hynka Máchy)

Administrátor 
opatření: Knihovna KHM – Kateřina Koňáková
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JMÉNO SLUŽBA ORGANIZACE

Bc. Alena Holcová Poradenské centrum Diecézní charita Litoměřice

Jakub Ružbatský     Azylový dům Farní charita Litoměřice

Markéta Havlová, DiS.                  Terénní program Farní charita Litoměřice

Bc. Roman Striženec                              Nízkoprahové denní centrum Farní charita Litoměřice

Mgr. Lenka Vašutová              Azylový dům – Domov pro matky 
s dětmi Diakonie ČCE Litoměřice

Mgr. Kateřina Stibalová Kontaktní centrum                        Kontaktní centrum Litoměřice

Bc. Renáta Langer Terénní program Naděje

Mgr. Jakub Krpeš Nízkoprahové zařízení pro děti a 
mládež Naděje

Bc. Lucie Putnová Sociálně aktivizační služba Naděje

Bc. Tereza Lachmanová Azylový dům Naděje

Robert Čelko Pracovník prevence Městská policie Litoměřice

Bc. Dušan Bouček                 Sociální pracovník                       Město Litoměřice

Bc. Miroslava Najmanová Manažerka prevence kriminality Město Litoměřice

Bc. Jana Eflerová Odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví Město Litoměřice

Ing. Jaroslav Legner Vedoucí oddělení ÚP Úřad práce Litoměřice

Mgr. Martina Vojtíšková Detaš. pracoviště Litoměřice Spirála, z.s. Ústí nad Labem

Mgr. Nina Zvingerová Adiktologická ambulance Drug-Out Club, Ústí nad Labem

Bc. Renata Gazsi Oddělení SPOD Město Litoměřice

Ing. por. Alena Romová SKPaV ČR, ÚO Litoměřice Policie ČR

Mgr. Helena Kotová Probační a mediační služba PMS Litoměřice

4.3 PRACOVNÍ SKUPINA KPSS 
 OSOBY V PŘECHODNÉ KRIZI, OHROŽENÉ DROGOU A ETNICKÉ MENŠINY
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SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ SKUPINY

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

b. b.

Dobrá, účinná a provázaná spolupráce mezi 
poskytovateli, městem, úřady, zdravotnickými 
zařízeními, Policií ČR a Městskou policií 
Litoměřice

11

Stávající struktuře sociálních služeb 
schází některé návazné (zejm. dostupné 
bydlení pro zranitelné skupiny, 
chráněné pracoviště pro psychiatrické 
pacienty, služby v nezaměstnanosti 
pro dlouhodobě nezaměstnané, 
nedostatečná kapacita azylového 
bydlení pro matky s dětmi, absence 
následné služby pro matky s dětmi  
s hendikepem (mentálním i duševním), 
pobytové preventivní služby pro seniory 
s nízkými příjmy a zdravotně postižené, 
domovy se zvláštním režimem)

15

Stávající služby jsou zařazeny v základní síti 
sociálních služeb 11 Lůžková psychiatrie pro okamžité 

umístění klientů s akutní psychózou 10

Kvalitní zasíťování sociálních služeb – široké 
spektrum, racionální distribuce 10 Výstupy komunitního plánování jsou do 

reality přenášeny jen v omezené míře 8

Intenzivní preventivní programy 7 Ambulantní doléčování závislých klientů 
po ukončení léčby PL 6

Připravenost a vybavenost organizací na 
mimořádné události 5

Nedostatek dat o některých sociálních 
jevech v Litoměřicích (míra ohrožení 
chudobou a sociálním vyloučením, 
dopady hazardu, závislosti, domácí 
násilí, postoje veřejnosti vůči různým 
sociálním skupinám

5

Přítomnost tradičních a profilovaných 
poskytovatelů sociálních služeb ve městě 5 Malý počet odborných výstupů 

poskytovatelů

Lidsky kvalitní vztahy mezi pracovníky 
poskytovatelů 3

Významná finanční podpora sociálních služeb ze 
strany města Litoměřice 3

Vstřícný přístup místních médií 1
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PŘÍLEŽITOSTI HROZBY

b. b.

Spolupráce v rámci ORP 12 Nejisté financování sociálních služeb 12

Rozvoj využívání alternativních trestů 6 Bariéry v přístupu na trh s bydlením 
(kauce, diskriminace) 10

Dobrovolnictví ve veřejné správě 5 Narůstající bezdomovectví mladých lidí 
se závislostmi 8

Rozvoj komunikačních technologií 4
Migrace lidí ohrožených sociálním 
vyloučením do města ovlivněné 
přítomností rizikových ubytoven

7

Finance ze zdrojů EU 4 Distribuce nových návykových látek v 
regionu 6

Společenská odpovědnost firem 3 Pracovní migrace v regionu 5

Litoměřicko jako ekonomicky relativně zdravý 
region 3

Existence rizikových lokalit (Severka, 
Jiráskovy sady, octárna, horní a dolní 
nádraží)

5

Aktivní politika zaměstnanosti 2 Štěnice, svrab - absence vzájemné 
informovanosti o výskytu mezi službami 5

SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ SKUPINY
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CÍL Č. 1: JEDNOTLIVCI I RODINY V RÁMCI ORP MAJÍ K DISPOZICI NABÍDKU SOCIÁLNÍCH POBYTOVÝCH A 
DALŠÍCH SLUŽEB, KTERÉ JIM UMOŽNÍ ŘEŠIT SITUACE SPOJENÉ SE ZTRÁTOU BYDLENÍ

Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

3.1.1 Zajištění dostatečných kapacit azylového bydlení a 
nocleháren pro jednotlivce azylového bydlení pro 
jednotlivce a rodiny

CÍL Č. 2: OBČANÉ V RÁMCI ORP MAJÍ PŘÍSTUP K AMBULANTNÍM PORADENSKÝM A DALŠÍM SLUŽBÁM, 
KTERÉ JIM POMÁHAJÍ ŘEŠIT A ZVLÁDAT NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACE A KRIZOVÉ ŽIVOTNÍ SITUACE

Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

3.2.1 Občanské poradenství a prevence zadluženosti. Zajištění 
podpory pro občany, kteří jsou ohroženi zadlužeností a pro 
občany, které situaci zadluženosti nezvládají řešit vlastními 
silami

3.2.2 Podpora integrace cizinců na místní úrovni

3.2.3 Vytvoření podpůrné sítě pro občany ORP, kteří se ocitnou  
v přechodné životní krizi

CÍL Č. 3: SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ, ČI SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM OHROŽENÍ JEDNOTLIVCI A RODINY V 
RÁMCI ORP MAJÍ PŘÍSTUP K TERÉNNÍM SOCIÁLNÍM SLUŽBÁM, KTERÉ JIM POMÁHAJÍ NEPŘÍZNIVOU 
SOCIÁLNÍ SITUACI ŘEŠIT, NEBO ZMÍRŇOVAT JEJÍ DOPADY

Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

3.3.1 Poskytování základních služeb pro lidi, kteří jsou sociálně 
vyloučení, nebo jsou sociálním vyloučením ohrožení v jejich 
přirozeném prostředí  

CÍL Č. 4: V RÁMCI ORP JE FUNKČNÍ SYSTÉM PRIMÁRNÍ, SEKUNDÁRNÍ A TERCIÁRNÍ PREVENCE 
SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ A SYSTÉM PODPORY OBČANŮ ORP OHROŽENÝCH ZÁVISLOSTÍ

Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

3.4.1 Prevence a minimalizace rizik návykového užívání  
a návykového chování

CÍL Č. 5: V LOKALITÁCH V RÁMCI ORP JE DOSTATEČNÁ NABÍDKA SLUŽEB PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

3.5.1 Udržení a rozvoj služby nízkoprahového zařízení pro děti  
a mládež – zajištění dostatečné kapacity pro město 
Litoměřice

OBSAH CÍLŮ A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 
OSOBY V PŘECHODNÉ KRIZI, OHROŽENÉ DROGOU A ETNICKÉ MENŠINY
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PLNÉ ZNĚNÍ CÍLŮ A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 
OSOBY V PŘECHODNÉ KRIZI, OHROŽENÉ DROGOU A ETNICKÉ MENŠINY

Dostatečná kapacita služeb, které reagují na životní situace spojené se ztrátou 
bydlení, umožňuje na straně jednotlivců efektivně řešit tyto situace a na straně 
komunity umožňuje redukovat nepříznivé dopady bezdomovectví do veřejného 
prostoru. Návrhové opatření směřuje k vytvoření systému služeb, které občanům 
ORP nabídnou bydlení azylového typu a prostřednictvím metod sociální práce je 
podporují směrem k samostatnému bydlení. 

POPIS A ODŮVODNĚNÍ:

JEDNOTLIVCI I RODINY V RÁMCI ORP MAJÍ K DISPOZICI NABÍDKU SOCIÁLNÍCH 
POBYTOVÝCH A DALŠÍCH SLUŽEB, KTERÉ JIM UMOŽNÍ ŘEŠIT SITUACE SPOJENÉ 
SE ZTRÁTOU BYDLENÍcíl 1

3.1.1 ZAJIŠTĚNÍ DOSTATEČNÝCH KAPACIT AZYLOVÉHO BYDLENÍ A NOCLEHÁREN PRO 
JEDNOTLIVCE AZYLOVÉHO BYDLENÍ PRO JEDNOTLIVCE A RODINY

Popis opatření:

Cílem opatření je udržení kapacit azylového ubytování pro jednotlivce i rodiny, které chtějí 
aktivně pracovat na řešení své nepříznivé životní situace spojené se ztrátou bydlení a při tomto 
procesu využívat podporu, kterou azylová zařízení v rámci poskytovaných služeb nabízí. Součástí 
služeb některých azylových domů je i zajištění podpory pedagogických pracovníků. 

Dále udržení kapacit nocleháren pro muže a ženy, které dlouhodobě žijí na ulici a nejsou 
schopni/y dodržovat pravidla stálejšího bydlení.

Poptávka po pobytové službě pro matky s dětmi (i vícečetné rodiny) převyšuje nabídku. Matky, 
které opouštějí AD a matky s hraničním nebo nízkým intelektem jsou ohroženou skupinou  
z hlediska začlenění do běžného života, chybí následná dlouhodobá podpora v terénu. 

Předpokládané 
dopady opatření:

 ➡ snížení počtu jednotlivců a rodin bez přístřeší, vytváření podmínek pro jejich začlenění do 
běžného života. Zajištění volnočasových aktivit a doučovaní dětí v azylových domech

 ➡ zajištění bezpečného, teplého a čistého prostředí pro přečkání noci pro osoby bez domova

Předpokládaný 
termín realizace: 2018 – 2020

Charakter opatření:

Stávající služby:

 ➡ Farní charita Litoměřice – Azylový dům pro muže, Noclehárna pro muže

 ➡ NADĚJE – Azylový dům pro ženy, Azylový dům pro rodiny s dětmi, Noclehárna po ženy

 ➡ Diakonie ČCE – Azylový dům pro matky s dětmi

Předpokládaná výše 
finančních nákladů:

 ➡ 4 820 000, - Kč ročně Domov pro matky s dětmi (+ každoroční nárůst o 5% inflace)
 ➡ 6 020 000,-  Kč ročně Azylový dům pro rodiny s dětmi
 ➡ 2 600 000,-  Kč ročně Azylový dům pro ženy
 ➡ 3 500 000,-  Kč ročně Azylový dům pro muže
 ➡    518 000,-  Kč ročně noclehárna pro ženy
 ➡    610 000,-  Kč ročně noclehárna pro muže

Předpokládané 
zdroje financování:

MPSV, Úřad práce, Evropské fondy, Město Litoměřice, Ústecký kraj, Dary a nadační příspěvky, 
úhrady od uživatelů, ostatní zdroje

Přesahy do dalších 
oblastí:

Zdravotní oblast; sociální oblast – poskytovatelé; státní sektor; soudnictví; školství; Policie ČR, 
soukromý sektor – majitelé nemovitostí; sponzoring, věřitelé; bankovní sektor

Předpokládaní 
realizátoři, partneři Diakonie ČCE, Farní charita Litoměřice, NADĚJE, Město Litoměřice
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Předpokládané 
výstupy:

 ➡ je k dispozici 10 azylových lůžek pro ženy, která jsou vytížena minimálně z 80 %
 ➡ je k dispozici 17 bytových jednotek pro azylové ubytování rodin s dětmi, které jsou vytíženy 

alespoň z 80 %
 ➡ je k dispozici 8 bytových jednotek pro azylové ubytování matek s dětmi, které jsou vytíženy 

alespoň z 80%
 ➡ je k dispozici 23 azylových lůžek pro muže, která jsou vytížena minimálně z 80%
 ➡ minimálně 50 dětí žijících v azylových domech využívá služby pedagogického pracovníka
 ➡ celoročně jsou k dispozici 4 lůžka na noclehárně pro ženy, která jsou vytížena z 80%
 ➡ celoročně je k dispozici 5 lůžek na noclehárně pro muže, která jsou vytížena z 80%

Administrátor 
opatření: Mgr. Petra Smetanová, NADĚJE, Bc. Aleš Slavíček

Širokou oblast nepříznivých životních situací občanů je možné ovlivnit 
prostřednictvím méně nákladných ambulantních sociálních služeb. Návrhová 
opatření směřují k vytvoření dostupného systému poradenských a nízkoprahových 
sociálních služeb. Oblast podpory se týká zejména obecného odborného 
poradenství a poradenství zaměřeného na řešení dluhové problematiky. Formou 
ambulantních sociálních a dalších služeb je rovněž řešena problematika funkční 
integrace cizinců hlášených k pobytu v ORP Litoměřice a ambulantní podpora lidí 
v životní situaci spojené se ztrátou bydlení. 

POPIS A ODŮVODNĚNÍ:

OBČANÉ V RÁMCI ORP MAJÍ PŘÍSTUP K AMBULANTNÍM PORADENSKÝM A 
DALŠÍM SLUŽBÁM, KTERÉ JIM POMÁHAJÍ ŘEŠIT A ZVLÁDAT NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ 
SITUACE A KRIZOVÉ ŽIVOTNÍ SITUACEcíl 2
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3.2.1 OBČANSKÉ PORADENSTVÍ A PREVENCE ZADLUŽENOSTI. ZAJIŠTĚNÍ PODPORY PRO 
OBČANY, KTEŘÍ JSOU OHROŽENI ZADLUŽENOSTÍ A PRO OBČANY, KTERÉ SITUACI 
ZADLUŽENOSTI NEZVLÁDAJÍ ŘEŠIT VLASTNÍMI SILAMI

Popis opatření:

V rámci ORP Litoměřice bude poskytováno občanské poradenství, které bude 
zaměřené především na dluhovou problematiku, ale také na další oblasti (např. 
pomoc při vymáhání finančního či nefinančního plnění, sepisování různých podání, 
pomoc při vymáhání či rušení výživného, sepisování návrhů na rozvod manželství, 
vypracovávání dohod rodičů o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu před  
a po rozvodu, řešení problematiky bydlení, poradenství v rodinné problematice, 
poradenství v systémech sociálního a zdravotního zabezpečení. Prostřednictvím 
specializovaného poradenství lze účinně snižovat rizika spojená se zadlužením  
a předcházet tak patologickým jevům, a to díky metodám sociální práce pro klienty  
v zadluženosti. Mezi nejefektivnější metody řešení patří institut oddlužení  
a bezplatné právní poradenství.

Předpokládané 
dopady 
opatření:

 ➡ předcházení vzniku a řešení nepříznivých sociálních situací občanů ORP
 ➡ snížení počtu osob, které se ocitají v situaci zadluženosti
 ➡ redukce patologických jevů, které souvisejí nejen se zadlužeností

Předpokládaný 
termín 
realizace:

2018 – 2020

Charakter 
opatření:

Stávající služba:

Poradenské centrum Litoměřice - ambulantní forma poskytování služby (služba 
bude rozšířena i o terénní poskytování služby, za blíže specifikovaných podmínek). 

Předpokládaná 
výše finančních 
nákladů:

700.000,- Kč ročně

Předpokládané 
zdroje 
financování:

MPSV, Krajský úřad Ústeckého kraje, Město Litoměřice, veřejné rozpočty měst a 
obcí

Přesahy do 
dalších oblastí: Vzdělávání, zaměstnanost, bydlení. 

Předpokládaní 
realizátoři, 
partneři

Diecézní charita Litoměřice, další poskytovatelé

Předpokládané 
výstupy:

230 uživatelů čerpá ročně službu specializovaného poradenství, 50 uživatelům 
bude zpracován a podán návrh na povolení oddlužení k soudu. 1 x za rok 
přednáška na téma, které se týká zadluženosti (pro klienty či pracovníky  
v sociálních službách). 

Administrátor 
opatření: Bc. Alena Holcová (Diecézní charita Litoměřice, Růžena Kavková)
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3.2.2 PODPORA INTEGRACE CIZINCŮ NA MÍSTNÍ ÚROVNI

Popis opatření:

Podle údajů ČSÚ bylo k 31. 12. 2016 hlášeno na území okresu Litoměřice 3597 cizích 
státních příslušníků. 
Hlavním cílem podpory integrace cizinců na místní úrovni je nabídka pomoci 
pro jejich začlenění do společnosti. Prostřednictvím ambulantního a terénního 
poradenství, získávají cizinci informace, které jsou důležité v rámci řešení jejich 
integračních potřeb.
Mezi základní potřeby patří poskytování informací, které vedou k orientaci v právním 
postavení cizince na území ČR, v systému sociálního a zdravotního pojištění a ve 
vzdělávacím systému.
Dále potřeba podpory při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí a v neposlední řadě potřeba pomoci při zprostředkování 
dalších služeb. 

Předpokládané 
dopady 
opatření:

V rámci podpory integrace cizinců bude sníženo riziko vytváření uzavřených 
komunit cizinců, sociální fragmentace společnosti, nárůstu xenofobie, netolerance 
a extremismu ve společnosti. Nedostatečná nebo neúspěšná integrace přináší 
riziko izolovanosti cizinců, která může vést k vytváření vlastních paralelních 
společenských struktur.

Předpokládaný 
termín 
realizace:

2018 – 2020

Charakter 
opatření:

Stávající služba:

Poradenské centrum Litoměřice, Město Litoměřice, jiní poskytovatelé

Předpokládaná 
výše finančních 
nákladů:

400.000,- Kč ročně

Předpokládané 
zdroje 
financování:

MPSV, Krajský úřad Ústeckého kraje, Město Litoměřice, veřejné rozpočty měst a 
obcí 

Přesahy do 
dalších oblastí:

Vzdělávání, zaměstnanost, zdravotnictví, bezpečnost, bydlení, prevence 
kriminality

Předpokládaní 
realizátoři, 
partneři

Diecézní charita Litoměřice, Město Litoměřice

Předpokládané 
výstupy:

 ➡ službu specializovaného poradenství využije ročně 100 cizinců
 ➡ sociální služby města využije ročně 10 klientů

Administrátor 
opatření: Bc. Alena Holcová (Diecézní charita Litoměřice, Růžena Kavková)
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3.2.3 VYTVOŘENÍ PODPŮRNÉ SÍTĚ PRO OBČANY ORP, KTEŘÍ SE OCITNOU V PŘECHODNÉ 
ŽIVOTNÍ KRIZI

Popis opatření:

Smyslem návrhového opatření je nabídnou občanům ORP, kteří se ocitnou 
v přechodné životní krizi síť sociálních a dalších služeb, které je podpoří ve 
zvládání této krize. Spektrum životní krizí, na které návrhové opatření reaguje, 
zahrnuje nejrůznější životní situace vč. situací souvisejících s životními událostmi, 
mimořádnými událostmi, domácím násilím, mezilidskými vztahy apod. 
Nabídka služeb zahrnuje sociální služby krizové intervence poskytované ambulantní 
a telefonickou formou, služby nouzového ubytování, služby psychosociální podpory 
a služby hmotné pomoci. 

Předpokládané 
dopady 
opatření:

Pro občany ORP Litoměřice je dostupná nabídka sociálních a dalších služeb, které 
je podpoří ve zvládnutí přechodné životní krize. Předchází tak tomu, že aby se krize 
stala chronickou a vedla k situaci sociálního vyloučení.  

Předpokládaný 
termín 
realizace:

2018 – 2020

Charakter 
opatření:

Stávající služby (Spirála):

Kapacity místních organizací (NADĚJE, Diakonie, Farní charita Litoměřice, Diecézní 
charita Litoměřice, Oblastní spolek ČČK)

Předpokládaná 
výše finančních 
nákladů:

500 000,-  Kč ročně 

Předpokládané 
zdroje 
financování:

MPSV, Krajský úřad ústeckého kraje, vlastní zdroje

Přesahy do 
dalších oblastí: Zaměstnanost, zdravotnictví, bydlení, bezpečnost

Předpokládaní 
realizátoři, 
partneři

Spirála, NADĚJE, Diakonie, Farní charita Litoměřice, Diecézní charita Litoměřice, 
Oblastní spolek ČČK

Předpokládané 
výstupy:

50 občanů ORP během roku uspokojivě zvládne přechodnou životní krizi s 
podporou služeb v rámci návrhového opatření.

Administrátor 
opatření: Mgr. Martina Vojtíšková (Spirála)
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Významná část lidí, kteří se nacházejí v sociálně nepříznivé životní situaci, z 
nejrůznějších důvodů nevyužívá, nebo nemůže využívat institucializované formy 
sociální pomoci. Účinným způsobem, jak zajistit poskytování sociálních služeb 
tomuto typu uživatelů je pracovat s nimi terénní formou v jejich přirozeném 
prostředí. Takový proaktivní přístup k lidem, kteří by jinak žádné formy pomoci 
nevyhledávali, účinně předchází vzniku sociálně vyloučených lokalit, případně 
zmírňuje negativní dopady již existujících vyloučených lokalit na své okolí.

POPIS A ODŮVODNĚNÍ:

SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ, ČI SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM OHROŽENÍ JEDNOTLIVCI A 
RODINY V RÁMCI ORP MAJÍ PŘÍSTUP K TERÉNNÍM SOCIÁLNÍM SLUŽBÁM, KTERÉ JIM 
POMÁHAJÍ NEPŘÍZNIVOU SOCIÁLNÍ SITUACI ŘEŠIT, NEBO ZMÍRŇOVAT JEJÍ DOPADYcíl 3

3.3.1 POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH SLUŽEB PRO LIDI, KTEŘÍ JSOU SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ, 
NEBO JSOU SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM OHROŽENÍ V JEJICH PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ 

Popis opatření:

Opatření reaguje na situaci existence sociálně vyloučených osob, které z nejrůznějších 
důvodů nevyužívají ambulantní ani pobytové služby a vedou rizikový způsob života (chudoba, 
bezdomovectví, rodinné disfunkce, závislosti, kriminalita, aj.). Dále reaguje na podporu  
a pomoc rodinám s dětmi v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci. Terénní sociální práce je 
poskytována v přirozeném prostředí osob.

Předpokládané 
dopady opatření:

 ➡ snížení drobné kriminality ve městě
 ➡ zvýšení bezpečnosti ve městě
 ➡ snížení šíření infekčních chorob ve městě
 ➡ prevence sociálně-patologických jevů
 ➡ prevence sociálně rizikového chování dětí i dospělých
 ➡ změna nepříznivé sociální situace dospělých i dětí
 ➡ zajištění základního sociálního poradenství

Předpokládaný 
termín realizace: 2018 – 2020

Charakter 
opatření:

Stávající služby: 

Terénní program NADĚJE, Terénní program K centra Litoměřice, terénní program Farní 
charity Litoměřice, Sociálně aktivizační služba pro rodiny a děti NADĚJE Litoměřice

Předpokládaná 
výše finančních 
nákladů:

 ➡ 520 000,- Kč ročně Terénní program OS ČČK 
 ➡ 1 400 000,- Kč ročně Terénní program NADĚJE 
 ➡ 3 286 000,- Kč ročně Sociálně aktivizační služba NADĚJE
 ➡ 700 000,- Kč ročně Terénní program Farní charita Litoměřice

Předpokládané 
zdroje 
financování:

MPSV, MZ ČR, KÚUK, města, obce, vlastní zdroje, státní rozpočet

Přesahy do 
dalších oblastí: Zdravotnictví, školství, státní správa

Předpokládaní 
realizátoři, 
partneři

NADĚJE, Farní charita Litoměřice, OS ČČK

Předpokládané 
výstupy: Minimálně 430 lidí z cílové skupiny obdrží ročně základní služby terénní formou.

Administrátor 
opatření: Bc. Renáta Langer, NADĚJE, Bc. Aleš Slavíček
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Účelem návrhových opatření tvořících tento cíl je posílení a vytvoření nástrojů, 
které budou preventivně působit proti vzniku nežádoucích jevů souvisejících s 
látkovými i nelátkovými závislostmi a nástrojů, které mohou podpořit občany, 
kteří se ocitli v životních krizích v jejich zvládání.

POPIS A ODŮVODNĚNÍ:

V RÁMCI ORP JE FUNKČNÍ SYSTÉM PRIMÁRNÍ, SEKUNDÁRNÍ A TERCIÁRNÍ 
PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ A SYSTÉM PODPORY OBČANŮ ORP 
OHROŽENÝCH ZÁVISLOSTÍcíl 4

3.4.1 PREVENCE A MINIMALIZACE RIZIK NÁVYKOVÉHO UŽÍVÁNÍ A NÁVYKOVÉHO CHOVÁNÍ

Popis opatření:

Významným faktorem, který se podílí na vzniku sociální patologie na území města 
Litoměřice, jsou jevy návykového užívání látek, či návykového chování. Smyslem opatření 
je prostřednictvím aktivit primární a sekundární prevence předcházet vzniku závislostního 
onemocnění a prostřednictvím aktivit terciární prevence minimalizovat rizika spojená  
se stylem života závislých. 
Aktivity primární prevence návykového užívání a chování budou realizovány formou 
dlouhodobého komplexního programu specifické primární prevence. Preventivní aktivity 
budou zaměřeny jak na legální návykové látky (alkohol, tabák), tak i na nelegální, na návykové 
chování (gambling, nezvládání informačních technologií) a na lékové závislosti.
Aktivity sekundární prevence budou zaměřeny na stabilizaci a snižování důsledků návykového 
užívání a chování.  
Aktivity terciární prevence se zaměří na předcházení vážnému, či trvalému zdravotnímu  
a sociálnímu poškození spojené s užíváním návykových látek. 

Předpokládané 
dopady opatření:

 ➡ v důsledku realizace opatření se sníží počet uživatelů drog a zvýší se průměrný věk 
prvního kontaktu s drogou. Dojde ke zmírnění nežádoucích dopadů (v oblasti zdravotní, 
sociální a bezpečnostní) souvisejících s návykovým užíváním a návykovým chováním na 
společnost

 ➡ zvýší se motivace uživatelů drog a abstinujících absolvovat léčebné programy. Sníží se 
míra recidivy závislostí a návykového chování

Předpokládaný 
termín realizace: 2018 – 2020

Charakter 
opatření:

Stávající služby:

Terénní program Litoměřicka, Kontaktní centrum Litoměřice, Program všeobecné primární 
prevence

Předpokládaná 
výše finančních 
nákladů:

2 600 000 Kč ročně

Předpokládané 
zdroje 
financování:

MŠMT, MPSV, RVKPP, MZ ČR, KÚ ÚK, Města, Obce, OS ČČK, školská zařízení

Přesahy do 
dalších oblastí:

Zdravotnictví, zaměstnanost, volný čas, vzdělávání, bezpečnost, bydlení, prevence 
kriminality.

Předpokládaní 
realizátoři, 
partneři

OS ČČK, město Litoměřice  

Předpokládané 
výstupy:

 ➡ primární prevence – 2000 žáků a studentů, 3 besedy s klienty sociálních služeb
 ➡ sekundární a terciární prevence – 250 klientů

Administrátor 
opatření: Mgr.Kateřina Stibalová, OS ČČK Litoměřice, Olga Šotnarová

NÁVRHOVÁ OPATŘENÍ
OSOBY V PŘECHODNÉ KRIZI, OHROŽENÉ DROGOU A ETNICKÉ MENŠINY
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3.5.1 ZMAPOVÁNÍ POTŘEBNOSTI SLUŽEB PRO DĚTI A MLÁDEŽ OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM 
VYLOUČENÍM V RÁMCI ORP

Popis opatření:
Pomocí vhodně zvolených metod se v obcích v rámci ORP Litoměřice zjistí potřebnost služeb 
pro děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením, konkrétně poptávka po nízkoprahových 
zařízeních pro děti a mládež, zároveň bude zmapována potřebná kapacita zařízení.

Předpokládané 
dopady opatření:

Ujištění potřebnosti služeb pro děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením v obcích  
v rámci ORP Litoměřice - zjištění poptávky po nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež 

Předpokládaný 
termín realizace: 2018 – 2020

Charakter 
opatření: Neinvestiční

Předpokládaná 
výše finančních 
nákladů:

5 000 Kč

Předpokládané 
zdroje 
financování:

Vlastní zdroje

Přesahy do 
dalších oblastí: základní školy, speciální škola

Předpokládaní 
realizátoři, 
partneři

Město Litoměřice, obce ORP, poskytovatelé sociálních služeb

Předpokládané 
výstupy: zapracování potřebných kapacit služby NZDM § 62 do SPRSS ÚK 

Administrátor 
opatření: Město Litoměřice

Vytváření podmínek k řešení nepříznivé sociální situace dětí a mládeže, podpora 
smysluplného trávení volného času, zlepšování způsobu života a sociální 
orientace a cílená podpora změn v jejich životě. Eliminace sociálně nežádoucích 
jevů u cílové skupiny a ve společnosti. 

POPIS A ODŮVODNĚNÍ:

V LOKALITÁCH V RÁMCI ORP JE DOSTATEČNÁ NABÍDKA SLUŽEB PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍMcíl 5

NÁVRHOVÁ OPATŘENÍ
OSOBY V PŘECHODNÉ KRIZI, OHROŽENÉ DROGOU A ETNICKÉ MENŠINY
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JMÉNO SLUŽBA ORGANIZACE

Mgr. Dagmar Petrželková Sociálně aktivizační služba pro 
rodiny Centrum náhradní rodinné péče

Mgr. Zuzana Bendová Dům dětí a mládeže DDM Rozmarýn Litoměřice

Ivana Prudičová Zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc FOD Klokánek

Zora Čuchalová Knihovnické služby Knihovna K.H. Máchy Litoměřice

PhDr. Alena Dobišová Odborné sociální poradenství Manželská a předmanželská 
poradna, o.p.

Bc. Jana Eflerová Odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví Město Litoměřice

Bc. Hedvika Rambousková Azylový dům pro rodiny s dětmi Naděje

Mgr. Jakub Krpeš Nízkoprahové zařízení pro děti a 
mládež Naděje

Mgr. Kateřina Davídková Poradenské služby Pedagogicko-psychologická 
poradna Ústeckého kraje

Michaela Mališová Mateřské centrum SKP Klubíčko

Ing. Vanda Tomšovičová Waldorfská iniciativa Waldorfská iniciativa

4.4 PRACOVNÍ SKUPINA KPSS 
 RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ

NÁVRHOVÁ OPATŘENÍ
RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ
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SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ SKUPINY 
RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

b. b.

Spolupráce organizací 10
Nízká vzdělanost sociálně slabých skupin / 
Absence funkčních nástrojů / programů ke 
zvyšování vzdělanosti soc. slabých skupin

9

Kvalitní provázání sociálních služeb a volnočasových 
aktivit 6 Krátkodobé financování – nestabilita 

finančního zajištění 8

Ochota k výměně zkušeností 6 Komunikace a spolupráce s politiky 6

Kvalita služeb 5 Zbudování služby Family point 5

Poptávka a zájem uživatelů 5 Spolupráce s policií v malých obcích 4

Pozitivní vnímání veřejnosti (služby) 5 Vytvoření zázemí či hřiště pro starší 
studenty 4

Služby se nedublují 2 Nesplnění finančně náročných cílů KP 4

Zájem a podpora ze strany Města 1
Spolupráce s Úřadem práce / Nedostatečná 
komunikace a podpora  klientů při podávání 
jejich žádostí na přepážkách

1

Pracovní pozice koordinátora KP 1 Neexistence systému slev pro rodiny (bazén, 
divadlo, koupaliště) 1

Stálost cílové skupiny 1

Spolupráce se Zdravým městem

Existence Koncepce prorodinné politiky

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY

b. b.

Zřízení bytového Domu na půl cesty pro sociálně 
slabší /mladí lidé bez vlastního zázemí/ 11  Rozpad tradičního modelu rodiny 11

Podpora manželství 10 Rozšiřování sociálně patologických jevů ve 
společnosti 10

Obnovení bytového fondu pro mladé rodiny 9 Nejistota ve financování a možné ohrožení 
organizací, které podporují mládež 4

Zviditelňování úspěchů a kvalit 4 Negativní trend „Rozvod je řešení“ 4

Zvyšování kvality služeb 4 Závislost na službě 3

Čerpání dotací z EU 4 Zbytnělá administrativa 3

Zvyšování rasové nesnášenlivosti 2

Lokalita Střed – neorganizovaná mládež

NÁVRHOVÁ OPATŘENÍ
RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ
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CÍL Č. 1: UDRŽENÍ A ROZVOJ PREVENTIVNÍCH SLUŽEB PRO RODINY, DĚTI A MLÁDEŽ

Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

4.1.1 Udržení a rozvoj služby nízkoprahového zařízení pro děti a 
mládež

4.1.2 Udržení a rozvoj sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi

CÍL Č. 2: PODPORA PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ

Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

4.2.1 Poradenství

4.2.2 Realizace programů primární prevence rizikového chování

4.2.3 Podpora zdravého pojetí rodiny

CÍL Č. 3: ZAJIŠTĚNÍ VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

4.3.1 Podpora aktivit pro děti a mládež

CÍL Č. 4: SMĚŘOVÁNÍ PRORODINNÝCH SLUŽEB A SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH

Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

4.4.1 Naplňování koncepce prorodinné politiky 

OBSAH CÍLŮ A OPATŘENÍ PRO PRACOVNÍ SKUPINU 
RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ

Zajištění a udržení služeb sociální prevence pro rodiny, děti a mládež nacházejících 
se v nepříznivé sociální situaci. Cílem je předcházení a eliminace rizikového 
způsobu chování u rodin, dětí a mládeže. Prostřednictvím preventivních služeb 
věnovat dostatečnou pozornost předcházení sociálně patologických jevů.

POPIS A ODŮVODNĚNÍ:

UDRŽENÍ A ROZVOJ PREVENTIVNÍCH SLUŽEB PRO RODINY, DĚTI A MLÁDEŽcíl 1

PLNÉ ZNĚNÍ CÍLŮ A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINY 
RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ

NÁVRHOVÁ OPATŘENÍ
RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ
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4.1.1 UDRŽENÍ A ROZVOJ SLUŽBY NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Popis opatření:

Zajištění provozu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Nabídka 
volnočasových aktivit pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let nacházejících 
se v nepříznivé sociální situaci. Nabídka vzdělávacích a aktivizačních činností  
a pracovně výchovných činností, upevňování motorických, psychických a sociálních 
schopností a dovedností, a zajištění podmínek pro vzdělávání. Zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, nabídka sociálně terapeutických činností 
a nabídka pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí. Zajištění podpůrného terénního programu v rámci služby. 
Podchycení neorganizovaných dětí a mládeže nacházejících se v nepříznivé sociální 
situaci a jejich zasíťování do sociální služby. Poskytnutí pomoci a podpory v řešení 
nepříznivé životní situace. 
Služba je poskytována ve městě Litoměřice. Skupinová kapacita služby je 24 klientů 
a okamžitá individuální kapacita jsou 2 klienti.

Předpokládané 
dopady 
opatření:

 ➡ smysluplné trávení volného času
 ➡ eliminace sociálně patologických jevů
 ➡ zlepšení školního prospěchu a orientace ve společnosti
 ➡ prevence rizikových způsobů chování ve městě

Předpokládaný 
termín 
realizace:

2018 – 2020

Charakter 
opatření: Neinvestiční

Předpokládaná 
výše finančních 
nákladů:

2 700 000 Kč/rok

Předpokládané 
zdroje 
financování:

MPSV, město Litoměřice, KÚÚK , MV

Přesahy do 
dalších oblastí: základní školy, speciální škola

Předpokládaní 
realizátoři, 
partneři

NADĚJE, neziskové organizace

Předpokládané 
výstupy: 180 klientů/rok

Administrátor 
opatření: NADĚJE, Mgr. Jakub Krpeš

NÁVRHOVÁ OPATŘENÍ
RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ
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4.1.2 UDRŽENÍ A ROZVOJ SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

Popis opatření:

SAS NADĚJE
Zajištění provozu a dostupnosti Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
NADĚJE v rámci celého ORP Litoměřice a to ambulantní i terénní formou poskytování. 
Podpora a pomoc rodinám s dětmi v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci, 
poskytnutí podpory v oblasti vzdělávání a osobnostního růstu dětí těchto rodin. 
Nabídka vzdělávacích akcí, přednášek, workshopů a volnočasových aktivit. 
Současná kapacita služby není pro pokrytí ORP Litoměřice dostačující, služba jedná 
o navýšení počtu pracovníků o 1 sociálního pracovníka a tedy i o navýšení okamžité 
individuální kapacity služby o 1 klienta.
SAS CPNRP
Zajištění provozu a dostupnosti SAS ambulantní i terénní formou. Služba je určena 
rodinám s dětmi v náhradní rodinné péči v obtížné sociální situaci se zaměřením 
především na rodiny s dětmi v péči jiné osoby (tzv. třetí osoby).

Předpokládané 
dopady 
opatření:

 ➡ prevence sociálně – patologických jevů
 ➡ prevence sociálně rizikového chování dětí i dospělých
 ➡ zajištění základního sociálního poradenství
 ➡ změna nepříznivé sociální situace klientských rodin
 ➡ zvýšení školní úspěšnosti dětí klientských rodin
 ➡ prevence selhání náhradní rodinné péče

Předpokládaný 
termín 
realizace:

2018 – 2020

Charakter 
opatření: Neinvestiční, udržení a rozvoj stávající služby

Předpokládaná 
výše finančních 
nákladů:

 ➡ NADĚJE : 3 286 000 Kč/rok ( po navýšení o 1 sociálního pracovníka)
 ➡ CPNRP: 1 400 000 Kč/rok

Předpokládané 
zdroje 
financování:

MPSV, město Litoměřice, KÚÚK

Přesahy do 
dalších oblastí: Školství 

Předpokládaní 
realizátoři, 
partneři

NADĚJE, neziskové organizace, CPNRP

Předpokládané 
výstupy:

 ➡ NADĚJE: 45 rodin/ rok, 60 rodin (po navýšení pracovníků), 4 přednášky/rok, 10 
akcí/rok, 24 workshopů/rok

 ➡ CPNRP: 30 rodin/rok

Administrátor 
opatření: NADĚJE,  Bc. Lucie Putnarová; CPNRP, Ing. Martina Hrabáčová

NÁVRHOVÁ OPATŘENÍ
RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ
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Cílem preventivních programů je zaměření na cílové skupiny a podpora takových 
aktivit a projektů, které směřují k odstranění těchto sociálně patologických jevů. 
Cílové skupiny jsou klienti sociálních služeb, žáci a  studenti ZŠ a SŠ. Cíl také 
zahrnuje podporu programů na budování zdravé rodiny jako stabilizačního prvku 
společnosti. Jedná se o poptávku ze škol, kde často a opakovaně řeší problémy 
rizikového chování dětí a mládeže. Informace o této potřebě jsou získávány z 
pravidelných setkání se školními metodiky prevence a dalšími pedagogy.

POPIS A ODŮVODNĚNÍ:

PODPORA PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮcíl 2

4.2.1 PORADENSTVÍ

Popis opatření:

Odborné sociální poradenství umožňuje:
 ➡ zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 ➡ pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů 
 ➡ překonávání nepříznivé sociální tísně

V oblasti manželského a rodinného poradenství se jedná především o:
 ➡ poskytování poradenské péče v rodinných, manželských,partnerských a jiných 
mezilidských vztazích se zaměřením na manželství ohrožená rozvratem

 ➡ na úpravu vzájemných vztahů rozvedených rodičů a jejich dětí
 ➡ poskytování právního poradenství se zaměřením na informace týkající se 
postupu při podání žaloby o rozvod manželství a úpravy poměrů k nezletilým 
dětem

Poradenství v oblasti náhradní rodinné péče umožňuje:
 ➡ zájemcům o náhradní rodinnou péči (pěstouni a osvojitelé) získat potřebné 
informace

 ➡ rodinám, které pečují o dítě v náhradní rodinné péči získat odbornou podporu 
a doprovázení po celou dobu péče o dítě

Cílem je udržení této služby ve městě Litoměřice.

Předpokládané 
dopady 
opatření:

 ➡ osvojení dovedností v oblasti řešení manželských a rodinných problémů
 ➡ zlepšení kvality života rodin
 ➡ prevence a snížení výskytu sociálně patologických jevů
 ➡ zlepšení kvality náhradní rodinné péče
 ➡ prevence selhání náhradní rodinné péče

Předpokládaný 
termín 
realizace:

2018 – 2020

Charakter 
opatření: Neinvestiční

Předpokládaná 
výše finančních 
nákladů:

 ➡ Manželská a předmanželská poradna: 1 600 Kč/rok
 ➡ Centrum pro náhradní rodinnou péči o.p.s.: 800 000 Kč/rok 

NÁVRHOVÁ OPATŘENÍ
RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ
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Předpokládané 
zdroje 
financování:

MPSV, ÚK

Přesahy do 
dalších oblastí: Vzdělávání, volný čas, jiné cílové skupiny (senioři, mentálně postižené)

Předpokládaní 
realizátoři, 
partneři

Manželská a předmanželská poradna, Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. 
a NNO ve městě

Předpokládané 
výstupy:

Manželská a předmanželská poradna:
250 klientů /rok
1200 konzultací/rok
Centrum pro náhradní rodinnou péči o.p.s.:
90 klientů/rok
200 konzultací/rok

Administrátor 
opatření:

CSP – Manželská a předmanželská poradna, PhDr Alena Dobišová 
CPNRP - Mgr. Dagmar Petrželková

NÁVRHOVÁ OPATŘENÍ
RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ
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4.2.2 REALIZACE PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Popis opatření:

Toto opatření vytváří prostor pro realizaci široké nabídky:
 ➡ volnočasové aktivity
 ➡ vzdělávací akce (besedy, školení)
 ➡ primárně preventivní činnost
 ➡ osvětové přednášky

Děti se tím učí chování a jednání v různých životních situacích, (záškoláctví, šikana, 
alkoholismus, drogy, kyberšikana, virtuální realita aj.) získávají zpětnou vazbu.

Předpokládané 
dopady 
opatření:

 ➡ předcházení, zmírnění a odstranění projevů rizikového chování v třídních 
kolektivech

 ➡ předcházení vzniku sociálně-patologických jevů
 ➡ osvojení dovedností se zaměřením na zvládání problémových situací, posílení 
kladných návyků

 ➡ zlepšení kvality života a trávení volného času.
 ➡ získání nových poznatků a vědomostí v rámci besed, přednášek či 
vzdělávacích aktivit

Předpokládaný 
termín 
realizace:

2018 – 2020

Charakter 
opatření:

Přednášky, besedy, osvětová činnost, spolupráce škol s PPP Ústeckého kraje, 
dlouhodobé programy primární prevence

Předpokládaná 
výše finančních 
nákladů:

50 000 Kč/rok

Předpokládané 
zdroje 
financování:

KPSS, Město Litoměřice, MPSV,KUK

Přesahy do 
dalších oblastí: děti, mládež, volný čas mládeže, vzdělávání, prevence kriminality

Předpokládaní 
realizátoři, 
partneři

Pedagogicko-psychologická poradna ústeckého kraje, Knihovna Karla Hynka 
Máchy v Litoměřicích, NADĚJE

Předpokládané 
výstupy:

1 x ročně Týden primární prevence/250 žáků (4x po dobu 5.KP) 
Pedagogicko-psychologická poradna ÚK: 
peer program Přátelé: proškolení týmu středoškolských peer-aktivistů  
(24 studentů) a realizace programu v 5. třídách ZŠ - 220 žáků/rok.

Administrátor 
opatření: Pedagogicko-psychologická poradna ústeckého kraje, Mgr. Kateřina Davídková
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4.2.3 PODPORA ZDRAVÉHO POJETÍ RODINY

Popis opatření:
 ➡ podpora mateřského centra
 ➡ aktivity pro rodiny s dětmi
 ➡ aktivity na podporu manželského soužití  (přednášky, kurzy).

Předpokládané 
dopady 
opatření:

 ➡ Budování rodin se zdravými vztahy.
 ➡ Podpora mateřství jako základu pro zdravou osobnost.

Předpokládaný 
termín 
realizace:

2018 – 2020

Charakter 
opatření: Neinvestiční, udržení a rozšíření stávající služby

Předpokládaná 
výše finančních 
nákladů:

 ➡ SKP Klubíčko : 350 000 Kč/rok  
Provoz mateřského centra+ 0,5 úvazku koordinátor služby

 ➡ DDM Rozmarýn : 10 000 Kč/rok

Předpokládané 
zdroje 
financování:

Město Litoměřice, Ústecký kraj, Farnost ECM 

Přesahy do 
dalších oblastí: Školství, děti, mládež

Předpokládaní 
realizátoři, 
partneři

SKP Klubíčko, neziskové organizace

DDM Rozmarýn 

Předpokládané 
výstupy:

SKP Klubíčko:
Mateřské centrum se službami – 2 000 návštěv/rok
Přednášky, besedy, kurzy, akce pro rodinu- 1 měsíčně
DDM Rozmarýn:
Mateřské centrum se službami – 2 500 návštěvníků/rok
Akce pro rodinu – 12x měsíčně

Administrátor 
opatření:

SKP Klubíčko, Michaela Mališová

DDM Rozmarýn, Bc. Zuzana Bendová
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Široká nabídka volnočasových aktivit pro děti i rodiče podporuje v motivaci, 
podporuje komunitní život, posiluje rodinné vazby, citové a sociální vztahy mezi 
rodiči a dětmi. Poptávka vzešla z Komunitního plánu zdraví a kvality života v 
Litoměřicích, dále z Desatera problémů očima mládeže.

POPIS A ODŮVODNĚNÍ:

ZAJIŠTĚNÍ VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO DĚTI A MLÁDEŽcíl 3

4.3.1 PODPORA AKTIVIT PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Popis opatření:

 ➡ podpora a rozvoj aktivit pro rodiny s dětmi
 ➡ rozšíření možností trávení volného času, kdy jsou hlavní cílovou skupinou 
rodiny s dětmi

 ➡ posílení vzájemných vazeb mezi rodiči a dětmi v bezpečném a podnětném 
prostředí

 ➡ aktivity připravovány ve spolupráci s organizacemi, které se aktivně podílejí 
na komunitním plánování sociálních služeb v Litoměřicích

Předpokládané 
dopady 
opatření:

 ➡ smysluplné a cílené trávení volného času
 ➡ podpora, rozvoj a rozšíření stávajících aktivit
 ➡ rozvoj dovedností, vzdělávání, 
 ➡ podpora seberealizace, kreativity a individuálních dovedností
 ➡ zkvalitnění kulturního života rodin s dětmi
 ➡ podpora mezigeneračního setkávání

Předpokládaný 
termín 
realizace:

2018 – 2020

Charakter 
opatření: Neinvestiční, rozšíření služeb, rozvoj aktivit

Předpokládaná 
výše finančních 
nákladů:

 ➡ Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích: 10 000,- Kč/rok
 ➡ SKP Klubíčko: 20 000 Kč/rok
 ➡ DDM Rozmarýn: 70 000 Kč/rok

Předpokládané 
zdroje 
financování:

Město Litoměřice, Ústecký kraj, návštěvníci

Přesahy do 
dalších oblastí: volný čas, vzdělávání, prevence kriminality, jiné cílové skupiny (rodiče, senioři)

Předpokládaní 
realizátoři, 
partneři

Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích, DDM Rozmarýn, 

SKP Klubíčko, NADĚJE 
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Předpokládané 
výstupy:

Zájmové kroužky, víkendové workshopy, víkendové výlety pro rodiny, Aktivity ve 
spolupráci se Zdravým městem Litoměřice (Týden mobility)  
Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích:
Víkendové workshopy 5x/rok
Víkendové výlety 1x/rok
Návštěvnost: 1 500/rok
SKP Klubíčko:
Prázdninové akce pro děti: 100- účastníků
Zájmový kroužek 22/rok (návštěvnost – 300)
DDM Rozmarýn Litoměřice:
Zájmové kroužky 64/rok (návštěvnost – 1103)
prázdninové aktivity (návštěvnost – 985)
Besedy (návštěvnost – 1 000)
Olympiády (návštěvnost – 9740)
Dopravní výchova (návštěvnost – 3135)
Příležitostné akce (návštěvnost - 17000

Administrátor 
opatření:

Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích, Zora Čuchalová

DDM Rozmarýn, Bc. Zuzana Bendová
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Cílem je rozvíjet aktivní pro-rodinnou politiku města. Ucelený přehled služeb a 
aktivit v pro-rodinné oblasti umožní systematické a koncepční nastavení pro-
rodinné politiky ve městě. 

POPIS A ODŮVODNĚNÍ:

SMĚŘOVÁNÍ PRORODINNÝCH SLUŽEB A SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCHcíl 4

4.4.1 NAPLŇOVÁNÍ KONCEPCE PRO-RODINNÉ POLITIKY

Popis opatření:

 ➡ koncepce předpokládá zmapování stávající situace v pro-rodinné politice a 
další možnosti přímé podpory

 ➡ koncepce předpokládá koordinaci pro-rodinné politiky ve městě se záměrem 
podpořit a upevnit zdravé rodinné zázemí

Předpokládané 
dopady 
opatření:

Přehled o možnostech podpory rodiny ve městě

Předpokládaný 
termín 
realizace:

2018 – 2020

Charakter 
opatření: Neinvestiční

Předpokládaná 
výše finančních 
nákladů:

30 000,-Kč/rok

Předpokládané 
zdroje 
financování:

Město Litoměřice, MPSV

Přesahy do 
dalších oblastí: Volný čas, vzdělávání, senioři

Předpokládaní 
realizátoři, 
partneři

Město Litoměřice, neziskové organizace

Předpokládané 
výstupy:

Administrátor 
opatření: Město Litoměřice – odbor SVaZ
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Místostarosta města Litoměřice 
Ing. Pavel Grund

Koordinátorka KPSS 
Bohdana Dojčinovičová

Manažer pracovní skupiny pro 
seniory

Vedoucí odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví Ing. Bc. Renáta 
Jurková

Koordinátorka KPSS 
Bc. Jana Eflerová

Manažer pracovní skupiny pro 
rodinu děti a mládež

Koordinátor KPSS 
Jan Vochomůrka

Manažer pracovní skupiny pro 
osoby se zdravotním postižením

Manažer pracovní skupiny 
pro osoby v přechodné kri-
zi, ohrožené drogou a etnické 
menšiny

4.5 PRACOVNÍ SKUPINA KPSS 
 MANAŽERSKÁ SKUPINA
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SWOT ANALÝZA 
MANAŽERSKÉ SKUPINY

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

b. b.

Široká síť sociálních služeb na území města 
Litoměřice 6

Absence dostupného bydlení pro 
nízkopříjmové a znevýhodněné skupiny 
obyvatel

6

Finanční podpora sociálních služeb ze strany města 
Litoměřice 5 Nedostatek zájemců o práci v sociálních 

službách z důvodu podfinancování služeb 5

Stávající kapacita služeb odpovídá poptávce obyvatel 
po službách 5

Obtížná vzájemná informovanost o 
potřebách mezi obcemi ORP a poskytovateli 
sociálních služeb

5

Stávající služby jsou zařazeny do základní sítě 
sociálních služeb Ústeckého kraje 4 Nejasné nastavení pravidel finanční 

odpovědnosti mezi krajem a obcemi 4

Spolupráce služeb s Odborem sociálních věcí a 
zdravotnictví Městského úřadu Litoměřice 4 Nedostatečná bezbariérovost města 

Litoměřice 2

Výměna informací mezi členy pracovních skupin 3 Nedostatečná propojenost školského, 
sociálního a zdravotního systému 2

Chuť řešit přesahová témata 2 Malá informovanost veřejnosti o sociálních 
službách 2

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY

b. b.

Zapojení zástupců obcí ORP do procesu KPSS 5 Stoupající trend zadluženosti obyvatel 
ohrožených sociálním vyloučením 6

Vzájemné poskytování zpětných vazeb mezi 
poskytovateli a partnery komunitního plánování 4 Nedostatečný počet psychiatrů a 

psychoterapeutů 5

Podpůrné aktivity a osvěta pro pečující osoby 3
Nadměrné administrativní nároky na 
poskytovatele služeb (dvojí výkaznictví, 
žádosti o dotace)

4

Mezigenerační spolupráce obyvatel 3
Častá personální obměna na Krajském úřadu 
Ústeckého kraje odboru sociálních věcí, 
které způsobuje zhoršenou komunikaci

4

Zákon o sociálním bydlení 2 Odchod kvalifikovaných pracovníků z 
provozu služeb z finančních důvodů 3

Využívání dalších dotačních titulů a finančních zdrojů 3 Rizika související s pracovní migrací 3

Nabídka pracovních příležitostí soukromého sektoru 
pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením 2 Novela zákona o sociálních službách 1

Vytvoření firemní kultury pro lepší pracovní 
podmínky znevýhodněných osob 2 Změna politiky města Litoměřice 1

Dobrovolnické programy 2

Propracovávat metody měřeni dopadu 
poskytovaných/ neposkytovaných sociálních služeb 1

Školící akce pro zástupce obcí ORP 0

NÁVRHOVÁ OPATŘENÍ
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CÍL Č. 1: ZVÝŠENÍ POVĚDOMÍ VEŘEJNOSTI O POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A 
SLUŽBÁCH SOUVISEJÍCÍCH

Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

5.1.1 Aktualizace a rozšíření nabídky informačních kanálů

5.1.2 Osvěta o sociálních službách na školách

CÍL Č. 2: ZAPOJENÍ OBCÍ ORP LITOMĚŘICE DO PROCESU KPSS

Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

5.2.1 Rozšířit spolupráci s MAS České středohoří a s MAS Podřipsko

5.2.2 Prezentace komunitního plánování na setkání zástupců obcí

CÍL Č. 3: ZAJIŠTĚNÍ KOORDINACE PLNĚNÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU

Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

5.3.1 Udržení organizační struktury KPSS a naplňování  
a vyhodnocování komunitního plánu

5.3.2 Účast poskytovatelů sociálních služeb na setkání manažerské 
skupiny a zajištění toku informací

CÍL Č. 4: PODPORA PSYCHIATRICKÉ PÉČE

Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

5.4.1 Dostatečné zajištění psychoterapeutické a psychiatrické péče

5.4.2 Podpora Implementace strategie reformy psychiatrické péče  
a péče o duševní zdraví v Ústeckém kraji

CÍL Č. 5: PODPORA BYDLENÍ PRO ZNEVÝHODNĚNÉ SKUPINY OBYVATEL

Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

5.5.1 Vytvoření a zprovoznění prostupného bydlení

CÍL Č. 6: ROZVOJ A PODPORA DOBROVOLNICTVÍ PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ

Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

5.6.1 Rozvoj a podpora dobrovolnictví

CÍL Č. 7: ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ PÉČE V NEMOCNICI

Opatření, která vedou
k naplnění cíle:

5.7.1 Zdravotně sociální péče v nemocnici

OBSAH SPOLEČNÝCH CÍLŮ  
MANAŽERSKÉ SKUPINY
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Informovanost občanů o sociálních službách není dostatečná, a tak chceme zvýšit 
povědomí o poskytovaných sociálních službách, které povede k lepší orientaci lidí 
při řešení tíživých životních situací.

POPIS A ODŮVODNĚNÍ:

ZVÝŠENÍ POVĚDOMÍ VEŘEJNOSTI O POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A 
SLUŽBÁCH SOUVISEJÍCÍCHcíl 1

PLNÉ ZNĚNÍ CÍLŮ A OPATŘENÍ PRO
SPOLEČNOU OBLAST

5.1.1 AKTUALIZACE A ROZŠÍŘENÍ NABÍDKY INFORMAČNÍCH KANÁLŮ

Popis opatření:

Poskytovatelé služeb budou vkládat informace týkající se jejich činnosti na webové 
stránky www.komplanlitomerice.cz. Vkládány budou pozvánky na akce, články a dále 
budou informovat úsek komunitního plánování o změnách v kontaktních údajích, 
aby byly informace aktuální.
Bude vytvořena mobilní aplikace komunitního plánování sociálních služeb, 
která bude spárovaná s webovými stránkami komunitního plánování. Informace 
zveřejněné na webových stránkách KPSS, budou automaticky k vidění i v mobilní 
aplikaci.
Pravidelná aktualizace tištěného katalogu sociálních služeb. 

Předpokládané 
dopady 
opatření:

 ➡ zvýšení informovanosti veřejnosti o poskytovaných službách
 ➡ lepší orientace veřejnosti v poskytovaných službách

Předpokládaný 
termín 
realizace:

2018 – 2020

Charakter 
opatření: Neinvestiční

Předpokládaná 
výše finančních 
nákladů:

200 000 Kč

Předpokládané 
zdroje 
financování:

Město Litoměřice

Přesahy do 
dalších oblastí: Informovanost

Předpokládaní 
realizátoři, 
partneři

Členové KPSS, poskytovatelé služeb

Předpokládané 
výstupy:

Mobilní aplikace, aktualizované webové stránky, aktualizovaný tištěný katalog 
sociálních služeb

Administrátor 
opatření: Město Litoměřice
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5.1.2 OSVĚTA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH NA ŠKOLÁCH

Popis opatření:
Úsek komunitního plánování bude navštěvovat základní a střední školy na 
území ORP Litoměřice, na kterých povede přednášky na téma sociální služby.  
Tyto přednášky by měly zlepšit orientaci dětí v oblasti sociální problematiky.

Předpokládané 
dopady 
opatření:

 ➡ zvýšení povědomí dětí o sociální problematice
 ➡ lepší orientace dětí v poskytovaných službách

Předpokládaný 
termín 
realizace:

2018 – 2020

Charakter 
opatření: Neinvestiční

Předpokládaná 
výše finančních 
nákladů:

0 Kč

Předpokládané 
zdroje 
financování:

Bez finančních nákladů

Přesahy do 
dalších oblastí: Školství

Předpokládaní 
realizátoři, 
partneři

Město Litoměřice

Předpokládané 
výstupy: Přednášky na školách

Administrátor 
opatření: Město Litoměřice
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5.2.1 ROZŠÍŘIT SPOLUPRÁCI S MAS ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ A S MAS PODŘIPSKO

Popis opatření:
MAS České středohoří a MAS Podřipsko mají vybudované vztahy se zástupci obcí, 
rozšířením spolupráce právě s těmito Místními akčními skupinami bychom mohli 
docílit zefektivnění a zlepšení komunikace mezi zástupci obcí a členy KPSS. 

Předpokládané 
dopady 
opatření:

 ➡ zlepšení informovanosti zástupců obcí o procesu KPSS a o nabídce služeb
 ➡ zlepšení komunikace mezi KPSS a obcemi ORP
 ➡ zlepšení informovanosti účastníků KPSS o potřebách obcí

Předpokládaný 
termín 
realizace:

2018 – 2020

Charakter 
opatření: Neinvestiční

Předpokládaná 
výše finančních 
nákladů:

0 Kč

Předpokládané 
zdroje 
financování:

Bez finančních nákladů

Přesahy do 
dalších oblastí: Informovanost

Předpokládaní 
realizátoři, 
partneři

Město Litoměřice, obce ORP, Místní akční skupiny

Předpokládané 
výstupy: 5 zapojených obcí do procesu KPSS

Administrátor 
opatření: Město Litoměřice

ZAPOJENÍ OBCÍ ORP LITOMĚŘICE DO PROCESU KPSScíl 2
Cílem je zapojení obcí ORP Litoměřice do procesu komunitního plánování 
sociálních služeb, které by mělo pomoci poskytovatelům a zadavatelům zjistit 
potřeby právě těchto obcí. Z analýzy potřebnosti sociálních služeb vyšlo najevo, 
že tyto obce nemají dostatek informací o této problematice, a tak bychom chtěli 
docílit i lepší informovanosti.

POPIS A ODŮVODNĚNÍ:
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5.2.2 PREZENTACE KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ NA SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ OBCÍ

Popis opatření:
Na setkání starostů pravidelně předávat informace o komunitním plánování 
sociálních služeb.
Zástupcům obcí pravidelně předávat tištěné materiály.

Předpokládané 
dopady 
opatření:

 ➡ zlepšení informovanosti zástupců obcí o procesu komunitního  
plánování a o nabídce služeb

 ➡ větší zapojení obcí do procesu komunitního plánování sociálních služeb
 ➡ zvýšení komunikace mezi KPSS a obcemi ORP
 ➡ zlepšení informovanosti účastníků KPSS o potřebách obcí

Předpokládaný 
termín 
realizace:

2018 – 2020

Charakter 
opatření: Neinvestiční

Předpokládaná 
výše finančních 
nákladů:

0 Kč

Předpokládané 
zdroje 
financování:

Bez finančních nákladů

Předpokládaní 
realizátoři, 
partneři

Město Litoměřice, obce ORP

Předpokládané 
výstupy: 1 setkání ročně

Administrátor 
opatření: Město Litoměřice
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ZAJIŠTĚNÍ KOORDINACE PLNĚNÍ KOMUNITNÍHO PLÁNUcíl 3
Pro udržení procesu komunitního plánování a zajištění dostupných sociálních 
služeb a služeb souvisejících je nutné zajistit koordinaci procesu a kompetentní a 
kvalifikovaný organizační tým.

POPIS A ODŮVODNĚNÍ:

5.3.1 UDRŽENÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURY KPSS A NAPLŇOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ 
KOMUNITNÍHO PLÁNU

Popis opatření:

Zajištění stabilního a  kvalitního týmu, který povede celý proces KPSS.
Metodická podpora procesu.
Každoroční příprava a realizace akčních plánů procesu KPSS a plnění návrhových 
opatření. V závěru roku zhodnocení jeho naplňování. 
Dalším cílem je příprava nového komunitního plánu, jejímž podpůrným materiálem 
bude analýza, kterou město nechá vypracovat.

Předpokládané 
dopady 
opatření:

 ➡ udržení a rozvíjení nastartovaného procesu komunitního plánování sociálních 
služeb, zajištění kvalitního managementu

 ➡ zajištění finančních prostředků a realizace návrhových opatření 5. KPSS

Předpokládaný 
termín 
realizace:

2018 – 2020

Charakter 
opatření: Neinvestiční

Předpokládaná 
výše finančních 
nákladů:

400 000 Kč

Předpokládané 
zdroje 
financování:

Město Litoměřice

Předpokládaní 
realizátoři, 
partneři

Město Litoměřice, manažerská skupina, pracovní skupiny

Předpokládané 
výstupy:

 ➡ 1 manažerská skupina KPSS 
 ➡ 4 pracovní skupiny KPSS 
 ➡ 4 manažeři pracovních skupin
 ➡ Roční akční plán procesu KPSS a jeho zhodnocení
 ➡ Roční akční plán plnění návrhových opatření za každou pracovní skupinu
 ➡ Analýza, jako podpůrný materiál při tvorbě komunitního plánu
 ➡ 6. komunitní plán sociálních služeb a služeb souvisejících

Administrátor 
opatření: Město Litoměřice
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5.3.2 ÚČAST POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA SETKÁNÍ MANAŽERSKÉ SKUPINY A 
ZAJIŠTĚNÍ TOKU INFORMACÍ

Popis opatření: Poskytovatelům sociálních služeb budou zasílány pozvánky na pravidelné setkání 
manažerské skupiny, kterých se budou moci zúčastnit jako hosté.

Předpokládané 
dopady 
opatření:

 ➡ zlepšení komunikace mezi městem Litoměřice a sociálními službami
 ➡ zajištění toku informací 
 ➡ zlepšení informovanosti účastníků procesu komunitního plánování sociálních 
služeb

Předpokládaný 
termín 
realizace:

2018 – 2020

Charakter 
opatření: Neinvestiční

Předpokládaná 
výše finančních 
nákladů:

0 Kč

Předpokládané 
zdroje 
financování:

Bez finančních nákladů

Předpokládaní 
realizátoři, 
partneři

Město Litoměřice, poskytovatelé sociálních služeb

Předpokládané 
výstupy: 6 setkání manažerské skupiny ročně

Administrátor 
opatření: Město Litoměřice
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PODPORA PSYCHIATRICKÉ PÉČEcíl 4
Vzhledem k reformě psychiatrické péče bude podpora v tomto období důležitější 
o něco více než tomu bylo dříve. Díky předpokládanému částečnému odchodu 
pacientů z léčeben do běžného života bude potřebná podpora sociálních služeb 
souvisejících s touto problematikou.

POPIS A ODŮVODNĚNÍ:

5.4.1 DOSTATEČNÉ ZAJIŠTĚNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÉ A PSYCHIATRICKÉ PÉČE

Popis opatření:

Na území ORP Litoměřice je nedostatečné zajištění psychoterapeutické a psychiatrické péče. 
Dlouhé čekací doby na tyto služby způsobují, že podpora se nedostává ke klientům zavčas, 
což může vést k rozvinutí a prohloubení problému, jeho upevňování a k rozvoji nemoci či její 
chronifikaci.
Rozvíjení kompetencí a dovedností pracovníků služeb (sociálních pracovníků, poradců, 
pedagogů, …) prostřednictvím vzdělávacího programu zaměřeného na terapeutické přístupy, 
práci se vztahy, vztahovými problémy, s prostředím, recovery přístup umožní včasné 
podchycení rozvíjející se nepříznivé sociální situace a její zpracování a zabrání tak její 
patologizaci.
Včasné podchycení a řešení vztahových problémů, nepříznivé sociální situace atd. sníží 
procento lidí, kteří v důsledku prohloubení problémů, rozvinutí nemoci atd. musí vyhledat 
vysoce specializovanou psychiatrickou, psychologickou a psychoterapeutickou pomoc.
Rozvíjení sítě psychiatrických ambulancí, psychiatrických ambulancí s rozšířenou péčí 
(s psychologem, psychoterapeutem, psychiatrickou sestrou), ambulancí psychologů, 
psychoterapeutů zpřístupní včasnou psychiatrickou a psychoterapeutickou pomoc.

Předpokládané 
dopady opatření:

 ➡ zvýšení kompetencí a dovedností pracovníků – sociálních pracovníků, poradců, 
pedagogů a dalších 

 ➡ včasné podchycení a řešení problémů kompetentními a vzdělanými pracovníky 
služeb sníží nároky na vysoce specializovanou síť psychiatrické, psychologické a 
psychoterapeutické péče

 ➡ zpřístupnění psychoterapeutické, terapeutické sociální péče umožní včasné podchycení 
problému, nepříznivé sociální a životní situace a zabrání tak jejich rozvíjení a 
prohlubování 

 ➡ rozvoj sítě psychiatrické, psychologické a psychoterapeutické péče a snížení nároků 
na jejich využívání zajistí její dostupnost a včasnost, což povede ke snižování dopadů 
psychiatrických onemocnění, přispěje ke stabilizaci duševně nemocných

 ➡ stabilizace stavu u lidí bez domova, se zdravotním postižením, duševním onemocněním 
a tím i zlepšení jejich možností (možnost najít si práci, postarat se o rodinu, žít kvalitní 
život v komunitě)

Předpokládaný 
termín realizace: 2018 – 2020

Charakter 
opatření: Neinvestiční

Předpokládaná 
výše finančních 
nákladů:

Diakonie + Naděje 68 000 Kč za rok

Předpokládané 
zdroje 
financování:

Krajský úřad ÚK, MPSV ČR, MZ ČR, zdravotní pojišťovny, MŠMT, Evropské projekty, obce
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Přesahy do 
dalších oblastí:

 ➡ zdravotnictví – psychiatrie

 ➡ školství – vzdělávání 

 ➡ sociální služby

Předpokládaní 
realizátoři, 
partneři

Diakonie ČCE, Naděje, K-Centrum, Farní charita Litoměřice, Fokus Labe, psychiatrické 
ambulance, ambulance psychologů, psychoterapeutů, UJEP

Předpokládané 
výstupy:

 ➡ vzdělávací program zaměřený na terapeutické přístupy, práci se vztahy, vztahovými 
problémy, s prostředím, recovery přístup

 ➡ vzdělaní a kompetentní pracovníci služeb, poradci, pedagogové 
 ➡ dostupná síť psychiatrické, psychologické a psychoterapeutické péče
 ➡ počet psychoter. sezení za Diakonii + Naděje 120 /rok
 ➡ počet klientů Diakonie + Naděje 25 /rok
 ➡ počet setkání pracovníků organizace s psychoterapeutem - případová setkání 4/rok

Administrátor 
opatření: Město Litoměřice

5.4.2 PODPORA IMPLEMENTACE STRATEGIE REFORMY PSYCHIATRICKÉ PÉČE A PÉČE O 
DUŠEVNÍ ZDRAVÍ V ÚSTECKÉM KRAJI

Popis opatření:

Dne 26.6. 2017 schválilo Implementaci Strategie reformy psychiatrické péče a péče 
o duševní zdraví v Ústeckém kraji Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením 
č. 031/6Z/2017.
Podpora vzniku a provozu Center duševního zdraví v Ústeckém kraji (Ústí 
nad Labem, Chomutov, Litoměřicko) či Mobilních zdravotně sociálních týmů – 
nízkoprahový pilíř pro poskytování zdravotně sociálních služeb.
Kultivace sítě psychiatrických lůžek.
Kultivace sítě ambulantních psychiatrů.
Transformace kapacit a transformace vnitřního systému psychiatrické rehabilitace.
Rozvoj a provázanost komunitních sociálních služeb s následnou sociální péčí 
(rozvoj terénních služeb, služeb samostatného bydlení, denních center, denních 
stacionářů pro léčbu psychóz (u CDZ), rozvíjet služby SELF podpory.
Rozvoj služeb pracovní rehabilitace, sociálních podnikání a zaměstnávání.
Vzdělávání a humanizace péče.
Realizovat destigmatizační kampaně.
Zabezpečit lidské zdroje pro transformaci.
Meziresortní koordinace a spolupráce.

Předpokládané 
dopady 
opatření:

 ➡ koordinovaný, intenzivní rozvoj Center duševního zdraví a dalších komunitních 
sociálních služeb umožní přesunutí péče o lidi s duševním onemocněním z 
institucionálních zařízení do přirozeného prostředí klienta, do komunity 

 ➡ bude zachována kontinuita a provázanost péče 
 ➡ sníží se počet, frekvence hospitalizací u lidí s duševním onemocněním
 ➡ sníží se průměrná délka hospitalizací
 ➡ bude zaveden systém domácí hospitalizace
 ➡ bude fungovat systém včasné intervence, který umožní podchytit první ataku 
onemocnění a předejít tak chronifikaci nemoci
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Předpokládaný 
termín 
realizace:

2018 – 2020

Charakter 
opatření: Neinvestiční

Předpokládaná 
výše finančních 
nákladů:

Provoz CDZ/rok (zdravotní i sociální část) – 15.000.000 Kč

Předpokládané 
zdroje 
financování:

Krajský úřad ÚK, MPSV ČR, MZ ČR, zdravotní pojišťovny, MŠMT, Evropské projekty, 
obce

Přesahy do 
dalších oblastí:

 ➡ zdravotnictví – psychiatrie
 ➡ školství – vzdělávání 
 ➡ zaměstnávání 

Předpokládaní 
realizátoři, 
partneři

Fokus Labe, UJEP, psychiatrické ambulance, Psychiatrická nemocnice Horní 
Beřkovice, Úřad práce, Diakonie ČCE, Naděje, K-Centrum, Farní charita Litoměřice

Předpokládané 
výstupy:

 ➡ vznik Centra duševního zdraví Litoměřicko – při plném personálním zajištění 
250 – 300 klientů 

 ➡ spolupracující síť komunitních služeb (nejen sociálních či zdravotních) v 
oblasti duševního zdraví

 ➡ vznik transformačních plánů psychiatrických nemocnic v ÚK a jejich 
provázanost na komunitní systémy služeb

 ➡ vzdělávací program zaměřený na Recovery a multidisciplinární přístup - 
vzdělaní, kvalifikovaní pracovníci

Administrátor 
opatření: Fokus Labe – Bc. Lenka Kocourková
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5.5.1 VYTVOŘENÍ A ZPROVOZNĚNÍ SYSTÉMU PROSTUPNÉHO BYDLENÍ 

Popis opatření:

Zavedení systému třístupňového prostupného bydlení pro nízkopříjmové skupiny 
obyvatel, matky samoživitelky a rodiny s dětmi ohrožené ztrátou bydlení a s tím 
spojeným sociálním vyloučením. Bydlení je určeno jednotlivcům a rodinám, kteří  
z důvodu vysoké vstupní kauce nebo stigmatizace ze strany většinové společnosti, 
nedosáhnou na běžné nájemní bydlení.
Tito jedinci i rodiny postupně ztratili schopnost udržet si bydlení bez průběžné 
podpory kvalifikovaných sociálních pracovníků – systém prostupného bydlení 
garantuje systematickou a efektivní podporu, která je nastavena individuálně dle 
potřeb jedince, či rodiny. Cílem intenzivní práce s jedincem, či rodinou je, postupně, 
dle možností klientů od této podpory upouštět. 
Z nedostatku dostupného běžného bydlení pro klienty azylových domů vzniká tzv. 
„azylová turistika“ (klienti se opakovaně vrací zpět do azylových domů, či ubytoven, 
dorůstá generace dětí, které se na ubytovnách narodily a které zde zakládají své 
rodiny). Vznik dostupného bydlení je důležitým krokem při zprovoznění systém 
u prostupného bydlení. To se týká i dalších skupin, kterými jsou osoby se zdravotním 
postižením a senioři.
Systém prostupného bydlení bude disponovat zpočátku čtyřmi a později až dvanácti 
nájemními byty v běžné zástavbě, které budou volně rozptýleny po městě.
Třístupňový model: 
1) Krizové bydlení - Noclehárna, Azylový dům, ubytovna
2) Sociální bydlení v tréninkových bytech s podporou terénní sociální práce 

(sociálně aktivizační služba a terénní sociální práce)
3) Samostatné neboli tzv. dostupné bydlení bez podpory sociálního pracovníka

Předpokládané 
dopady 
opatření:

 ➡ dlouhodobou podporou cílové skupiny napomoci k vymanění rodin či jedinců z 
pasti sociálního vyloučení 

 ➡ zamezení pobytu na ubytovnách, které způsobuje prohlubování krize rodin, či 
osamělých matek a jejich dětí, děti tak budou ušetřeny stigmatizace ze strany 
většinové společnosti a nebudou bydlení na ubytovně, či v AD považovat za 
společenskou normu

 ➡ ochrana většinové společnosti – bydlení v rozptýlených nájemních bytech 
je lepší než bydlení, při kterém se ohrožené skupiny obyvatel koncentrují do 
jednoho místa (nebezpečí vzniku vyloučených lokalit)

 ➡ poradenství a pomoc při hledání a udržení dlouhodobého nájemního bydlení 
pro osoby z cílové skupiny

 ➡ dlouhodobá podpora a pomoc při řešení finanční situace rodiny či jedince

Předpokládaný 
termín 
realizace:

2018 – 2020

PODPORA BYDLENÍ PRO ZNEVÝHODNĚNÉ SKUPINY OBYVATELcíl 5
Podpora bydlení pro znevýhodněné skupiny obyvatel je důležitým bodem při 
snaze dostat tyto lidi z pasti sociálního vyloučení. Lidé často putují po azylových 
domech a nemohou si najít jiné bydlení. K tomu by mělo pomoci prostupné 
bydlení, které je třístupňovým modelem, který postupně klienty těchto služeb 
připraví na přechod do běžného života.

POPIS A ODŮVODNĚNÍ:
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Charakter 
opatření: Neinvestiční

Předpokládaná 
výše finančních 
nákladů:

náklady na mzdu koordinátora prostupného bydlení  
+ provoz kanceláře – cca 600 000 Kč ročně

Předpokládané 
zdroje 
financování:

Město Litoměřice, ESF, MMR

Přesahy do 
dalších oblastí: Oblast bydlení, finanční poradenství, majitelé soukromých bytů

Předpokládaní 
realizátoři, 
partneři

NADĚJE, Farní charita Litoměřice, Diakonie ČCE, město Litoměřice

Předpokládané 
výstupy:

Funkční systém prostupného bydlení, který budou využívat klienti azylových 
domů, terénních programů a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Jsou k dispozici nejméně 4 byty

Administrátor 
opatření: Město Litoměřice

5.6.1 ROZVOJ A PODPORA DOBROVOLNICTVÍ 

Popis opatření:

Zajištění a příprava dlouhodobých dobrovolníků pro poskytovatele služeb.
Udržení zázemí pro dobrovolníky při mimořádných událostech.
Rozvoj poloprofesionálního týmu dobrovolníků.
Podpora týmové spolupráce dobrovolníků.
Besedy v rámci prevence kriminality a mezigeneračního setkávání.
Rozvoj aktivit pro podporu osob pečujících v domácím prostředí.
Pomoc při zajišťování sbírek.
Zajišťování firemního dobrovolnictví.
Připravenost na humanitární pomoc – humanitární sklad.
Udržení provozu charitního šatníku.
Rozvoj dobrovolnictví v domácí hospicové péči.

ROZVOJ A PODPORA DOBROVOLNICTVÍ PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍcíl 6
Dobrovolnictví je podpůrnou činností, která pomáhá nejen sociálním službám ve 
své práci. Rozvoj dobrovolnictví pomáhá lidem v aktivním trávení volného času a 
tím smysluplnému využití tohoto času.

POPIS A ODŮVODNĚNÍ:

NÁVRHOVÁ OPATŘENÍ
MANAŽERSKÁ SKUPINA

82



Předpokládané 
dopady 
opatření:

 ➡ smysluplné využití volného času, jak uživatelů služeb, tak dobrovolníků
 ➡ výchova mládeže k sociálnímu cítění, mezigenerační kontakt
 ➡ podpora odborného pracujícího personálu
 ➡ možnost zapojení nezaměstnaných
 ➡ společenský kontakt seniorů a zdravotně postižených osob v samostatném 
bydlení DPS

 ➡ podpora prodloužení samostatnosti seniorů
 ➡ předcházení sociální izolace
 ➡ výměna zkušeností mezi dobrovolníky z různých organizací

Předpokládaný 
termín 
realizace:

2018 – 2020

Charakter 
opatření: Neinvestiční

Předpokládaná 
výše finančních 
nákladů:

450 000 Kč/rok (náklady centra DCH LTM)
100 000 Kč/rok Hospic sv. Štěpána
100 000 Kč/ rok Diakonie ČCE

Předpokládané 
zdroje 
financování:

Ministerstvo vnitra, město Litoměřice, vlastní zdroje Diecézní charity Litoměřice, 
sponzoři, partnerské organizace, ADRA, nadační fondy, Hospic sv. Štěpána, obce 
ORP

Přesahy do 
dalších oblastí:

Zdravotnictví, ochrana obyvatel při mimořádných událostech, prevence 
kriminality, Firemní dobrovolnictví, nezaměstnanost, ostatní skupiny KPSS

Předpokládaní 
realizátoři, 
partneři

Diecézní charita Litoměřice, Hospic sv. Štěpána, Diakonie ČCE

Předpokládané 
výstupy:

 ➡ DC: dobrovolníci odpracují 4000 dobrovolnické práce/rok
 ➡ Hospic sv. Štěpána: dobrovolníci odpracují 3000 dobrovolnické práce/rok
 ➡ Diakonie 10 dobrovolníků ročně

Administrátor 
opatření: Diecézní charita Litoměřice – Veronika Vedejová
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5.7.1 ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PÉČE V NEMOCNICI

Popis opatření:

Předcházení syndromu sociálního vyloučení – zajištění resocializačních pobytů pro 
bezdomovce, pobytových služeb pro ohrožené matky s dětmi event. Intervenčních 
kroků k znovunavrácení harmonie v rodině. Poskytování poradenství v oblasti 
pobytových zařízení, sociálních dávek či poradenství pozůstalým – zajišťování 
pohřbů u nezaopatřených pacientů. Zajišťování následné péče pro seniory 
– podávání žádostí do ústavů soc. péče a jiných org. Zajišťování starobních  
i invalidních důchodů, dávek hmotné nouze, příspěvku na péči.

Předpokládané 
dopady 
opatření:

 ➡ zajištění kvalitního života pro seniory po propuštění
 ➡ pomoc sociálně slabším rodinám
 ➡ poskytnutí možnosti změny životního stylu pro bezdomovce

Předpokládaný 
termín 
realizace:

2018 – 2020

Charakter 
opatření: Neinvestiční

Předpokládaná 
výše finančních 
nákladů:

715 000 Kč/rok

Předpokládané 
zdroje 
financování:

Celkové výnosy nemocnice

Přesahy do 
dalších oblastí: Pracovní skupiny KPSS

Předpokládaní 
realizátoři, 
partneři

Nemocnice Litoměřice

Předpokládané 
výstupy: 370 pacientů/rok

Administrátor 
opatření: Nemocnice Litoměřice – Bc. Andrea Fialová 

ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ PÉČE V NEMOCNICIcíl 7
Cílem je zajistit pacientům nemocnice sociální péči, která jim usnadní pobyt v 
nemocnici a následný přechod zpět do svého života nebo jim usnadní zajistit 
přechod do nového zařízení.

POPIS A ODŮVODNĚNÍ:
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Vysvětlivky:
ADR  Azylový dům pro rodiny

CDS  Centrum denních služeb

CSP   Centrum sociální pomoci

ČCE  České církve evangelické

DC  Dobrovolnické centrum

DCH  Diecézní charita

DDM  Dům dětí a mládeže

DPS  Domov s pečovatelskou službou

DS  Domov pro seniory

ESF  Evropský sociální fond

EU  Evropská unie

FCH  Farní charita

CHB  Chráněné bydlení

KDP  Komplexní domácí péče

KP  Komunitní plánování

KPSS  Komunitní plánování sociálních služeb

KÚÚK  Krajský úřad Ústeckého kraje

Ltm  Litoměřice

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí

MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MZ  Ministerstvo zdravotnictví

MV  Ministerstvo vnitra

NNO  Nestátní neziskové organizace

NZDM  Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

ORP  Obec s rozšířenou působností

OS ČČK  Oblastní spolek Český červený kříž

OSPOD  Oddělení sociálně právní ochrany dětí

OSVAZ  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

OZP  Osoby se zdravotním postižením

PS  Pracovní skupina

RZ  Radniční zpravodaj

SAS  Sociálně aktivizační služby

SKP  Středisko křesťanské pomoci

SŠ  Střední škola

STD  Sociálně terapeutické dílny

SZK RM  Sociálně zdravotní komise rady města

ÚP  Úřad práce

ZŠ  Základní škola

STP  Svaz tělesně postižených  

SPCCH  Svaz postižených civilizačními chorobami

RVKPP  Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
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5. KOMUNITNÍ PLÁN 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

ORP LITOMĚŘICE 

2018-2020



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: 1. 2. 2018 
předkládá:  Mgr. Karel Krejza, místostarosta                 
zpracovala:   Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru ŠKSaPP 
 
 
Návrh:   
 
Žádost o poskytnutí dotace JC Litokan Litoměřice, z.s.  na nákup tatami (žíněnek). 
 
 
 
Odůvodnění: 
 
Sportovní spolek JC Litokan Litoměřice, z.s., se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, 
IČO: 467 68 351, žádá o poskytnutí mimořádné účelové dotace ve výši 80.000 Kč na nákup tatami 
(žádost viz příloha orig. zápisu). 
 
ZM na svém jednání dne 7. 12. 2017 pod usnesením č. 155/82/2017 doporučilo schválit na 1. jednání 
ZM v roce 2018 poskytnutí dotace ve výši 80 tis. Kč JC Litokanu Litoměřice, z.s. na nákup tatami.  
 
 
 
Návrh na usnesení:    
 
ZM schvaluje 
 

a) poskytnutí účelové dotace ve výši 80.000 Kč JC Litokan Litoměřice, z.s., se sídlem Mírové 
náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 68 351, na nákup tatami (žádost viz příloha orig. 
zápisu)  
 

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. 
zápisu). 

 
 

 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        
     





 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
č. ŠKAS 002/2018 

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 
 
JC Litokan Litoměřice, z.s. 
se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČO: 467 68 351 
zastoupený předsedou Ing. Jaroslavem Slabým 
bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
číslo účtu: 212506097/0300  
(dále jen příjemce) 
 
 

uzavírají tuto smlouvu: 
 

 Čl. 1 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace ze strany poskytovatele  
na nákup tatami (žíněnek).  
 
2. Účelem této smlouvy je stanovení podmínek, za kterých poskytovatel poskytne příjemci 
účelovou dotaci na výdaj uvedený v Čl. 1 odst. 1. 
 
 

Čl. 2 
Výše a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a ve 
smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. …………. ze dne 1. 2. 2018, 
poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na rok 2018 jednorázovou účelovou dotaci na výdaje 
uvedené v Čl. 1 této smlouvy ve výši 80.000 Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých).  
 
2. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele  
č. 1524-471/0100 na účet příjemce č. 212506097/0300 vedeného u ČSOB, a.s., nejpozději 
do 14 dnů od účinnosti a platnosti této smlouvy, která bude splněna zveřejněním v ISRS 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).   



 
3. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace 
nejpozději do 15. 12. 2018. 
 
 

Čl. 3 
Práva a povinnosti smluvních stran 

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



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

Čl. 4 
Finanční vypořádání dotace 

 
1. V případě, že příjemce nedoloží náklady ve výši přiznané dotace, je příjemce povinen 
nevyužitou dotaci vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to 
nejpozději do 31. 1. 2019.  
 
2. Dotace nebude vyplacena, pokud poskytovatel po uzavření smlouvy zjistí, že příjemce 
dotace má vůči poskytovateli nesplněné finanční závazky po datu splatnosti nebo bylo 
zahájeno insolvenční řízení s osobou příjemce dotace nebo vstup do likvidace. 
 

Čl. 5 
Kontrola čerpání dotace 

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

 
Čl. 6 

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

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

• písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  



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

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



Čl. 7 
Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

 
1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné 
použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace. 
 
2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost 
stanovená právními předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto 
Smlouvou. Za neoprávněné použití dotace se považuje porušení povinnosti příjemce 
dotace, ke kterému došlo před i po připsání peněžních prostředků na účet příjemce dotace 
a neprokáže-li příjemce dotace, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých 
prostředků ve stanoveném termínu.  
 
4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 
rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  
 
5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve 
lhůtě 1 měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost 
stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byla dotace poskytnuta, 
nedodržel účel dotace nebo podmínky této Smlouvy, za kterých byla dotace poskytnuta, u 
nichž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace 
vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 
6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v 
jím stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce dotace 
porušil méně závažnou podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace stanovil, že její 
nesplnění bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková částka dotace a jejíž 
povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace provedl 
opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 
7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení povinnosti 
stanovené v Čl. 3 odst. 7. této Smlouvy. Za porušení těchto povinností se stanoví odvod 
ve výši 500 Kč. Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení 
rozpočtové kázně sčítají.  
 
8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení 
s odvodem a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 
zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti 
příjemce dotace o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další 
období. 
 

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 



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



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: 1. 2. 2018 
předkládá:  Mgr. Karel Krejza, místostarosta                 
zpracovala:   Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru ŠKSaPP 
 
 
Návrh:  
 
Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2018. 
 
 
Odůvodnění: 
 
V rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2018 byla schválena částka ve výši 4.000 tis. Kč pro přiznání 
dotací na celoroční činnost sportovních spolků v Litoměřicích. V prosinci 2017 byl Městem Litoměřice 
vyhlášen dotační Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2018. 
Celkem bylo do Programu přijato 30 žádostí o poskytnutí dotací.  
 
V souladu s kritérii pro hodnocení přijatých žádostí re čl. 6 „Programu“: 
 
6. Kritéria pro hodnocení žádostí a stanovení výše dotace: 

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

• členská základna 

• nejvyšší hraná soutěž 

• finanční náročnost sportovního odvětví 

• atraktivita sportu – divácká návštěvnost 

• vlastní sportoviště 

• zajištění vícezdrojového financování spolku 
 
komise sportu při RM všechny podané žádosti vyhodnotila a doporučuje ZM schválit předložený návrh 
na přidělení dotací jednotlivým sportovním spolkům, které žádají nad 50 tis. Kč dle přílohy (návrh viz 
příloha orig. zápisu).   
 
 
Návrh na usnesení:  
 
ZM schvaluje  
 
a) předložený návrh komise sportu při RM na přidělení dotací na podporu celoroční činnosti 
sportovních spolků v Litoměřicích pro rok 2018 (návrh viz příloha orig. zápisu) 
 
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        



 Požadované dotace a návrh dotací na podporu celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích pro rok 2018_ZM

IČO Sídlo

Požadovaná 

dotace 2018

Návrh dotace 

2018

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

2 Beach Club Litoměřice - spolek 4392221 Litoměřice, Pokratická 1850/79 100 000 30 000

4 DMC Revolution, z.s. 26560534 Litoměřice, A. Muchy 415/21 120 000 80 000

6 Gardenline Litoměřice, spolek 2166208 Litoměřice, Šeříková 405/13 650 000 250 000

8 JC Litokan Litoměřice, z.s. 46768351 Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 96 000 65 000

9 Karatedó Steklý, z.s. 66102014 Děčín, 28. října 661/4 250 000 80 000

10 Klub stolního tenisu Kalich Litoměřice, z. s. 1286102 Lovosice, Krátká 985/22 90 000 60 000

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

15 Plavecký klub Litoměřice, z. s. 26681510 Litoměřice, Daliborova 2078/7 250 000 220 000

16 Potápěčský klub Kraken Litoměřice p.s. 483478 Litoměřice, Horní Rybářská 14 95 000 80 000

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

19 Sport Judo Litoměřice, z.s. 62768514 Litoměřice, Ladova 413/5 450 000 430 000

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

25 Taneční škola Funky Dangers z.s. 2290103 Litoměřice, Brožíkova 2127/11 603 000 100 000

26 TAPOS Litoměřice, z.s. 68975392 Litoměřice, Na Vinici 1189/8 120 000 40 000

27 TJ Sokol Litoměřice 41326334 Litoměřice, Osvobození 191/17 120 000 80 000

28 TJ Sokol Pokratice - Litoměřice z.s. 524280 Litoměřice, Pokratická 80/44 400 000 400 000

29 Trampolíny Litoměřice, z.s. 46772782 Litoměřice, Šafaříkova 1203/7 150 000 120 000

30 Veslařský klub Slavoj Litoměřice, z.s. 1343394 Litoměřice, Střelecký ostrov 1013/3 520 000 380 000

CELKEM 6 121 000 3 772 000



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

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
č. ŠKAS xxx/18 

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

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

uzavírají tuto smlouvu: 
 

 Čl. 1 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Tato smlouva se uzavírá na základě pravidel pro poskytování dotací z Programu 
podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích pro rok 2018. 
 
2. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace ze strany poskytovatele  
na částečnou úhradu zabezpečení činnosti příjemce pro rok 2018 (platby pronájmů, 
energie, nákup materiálů, sportovního náčiní, výbavy (vyjma dlouhodobého 
hmotného/nehmotného investičního majetku), pořádání turnajů, soutěží vč. nákupu 
věcných odměn a cen pro účastníky, účast na výcvikových táborech, tréninkových 
srazech, soutěžích vč. souvisejících personálních nákladů a ubytování, stravování, 
startovného, dopravného, cestovného a náklady na pohonné hmoty do vozidel, která jsou 
ve vlastnictví spolku, přepravujících osoby na sportovní akce, platby rozhodčím, soutěžně 
technické záležitosti (hostování a přestup hráčů), neinvestiční opravy (havárie), údržba 
vlastních sportovišť). 

Čl. 2 
Výše a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a ve 
smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. …………. ze dne 1. 2. 2018, 
poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na rok 2018 jednorázovou účelovou dotaci na výdaje 
uvedené v Čl. 1 této smlouvy ve výši ……….. Kč (slovy: …………….. korun českých).  



2. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele  
č. 1524-471/0100 na účet příjemce č. …………. vedeného u ………., nejpozději do 14 dnů 
od účinnosti této smlouvy, která bude splněna zveřejněním v ISRS podle zákona  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).   
 
3. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace 
nejpozději do 31. 1. 2019. 
 

Čl. 3 
Práva a povinnosti smluvních stran 

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



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

Čl. 4 
Finanční vypořádání dotace 

 
1. V případě, že příjemce nedoloží náklady ve výši přiznané dotace, je příjemce povinen 
nevyužitou dotaci vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to 
nejpozději do 15. 2. 2019.  
 
2. Dotace nebude vyplacena, pokud poskytovatel po uzavření smlouvy zjistí, že příjemce 
dotace má vůči poskytovateli nesplněné finanční závazky po datu splatnosti nebo bylo 
zahájeno insolvenční řízení s osobou příjemce dotace nebo vstup do likvidace. 
 

Čl. 5 
Kontrola čerpání dotace 

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

 
Čl. 6 

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

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



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

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

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



následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.  
 

Čl. 7 
Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

 
1. Porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je každé neoprávněné 
použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace. 
 
2. Neoprávněným použitím dotace je její použití, kterým byla porušena povinnost 
stanovená právními předpisy ČR, přímo použitelnými předpisy Evropské unie a touto 
Smlouvou. Za neoprávněné použití dotace se považuje porušení povinnosti příjemce 
dotace, ke kterému došlo před i po připsání peněžních prostředků na účet příjemce dotace 
a neprokáže-li příjemce dotace, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. Zadržením peněžních prostředků je porušení povinnosti vrácení poskytnutých 
prostředků ve stanoveném termínu.  
 
4. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 
rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele dotace.  
 
5. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve 
lhůtě 1 měsíce, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost 
stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byla dotace poskytnuta, 
nedodržel účel dotace nebo podmínky této Smlouvy, za kterých byla dotace poskytnuta, u 
nichž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace 
vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 
6. Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě v 
jím stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního zjištění, že příjemce dotace 
porušil méně závažnou podmínku této Smlouvy, u níž poskytovatel dotace stanovil, že její 
nesplnění bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí celková částka dotace a jejíž 
povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém příjemce dotace provedl 
opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.  
 
7. Podle této Smlouvy se porušením méně závažné povinnosti rozumí porušení povinnosti 
stanovené v Čl. 3 odst. 7. této Smlouvy. Za porušení těchto povinností se stanoví odvod 
ve výši 500 Kč. Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení 
rozpočtové kázně sčítají.  
 
8. Stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně, stanovení penále za prodlení 
s odvodem a prominutí odvodu nebo penále a související záležitosti se řídí ust. § 22 
zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
9. Porušení podmínek poskytnutí dotace bude zohledněno v případě další žádosti 
příjemce dotace o finanční podporu (dotaci) ze strany poskytovatele dotace pro další 
období. 

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

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



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



M ě s t o  L i t o m ě ř i c e     
 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 
pro jednání ZM, dne: 1. 2. 2018  
předkládá: Mgr. Karel Krejza-místostarosta                 
zpracovala: Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru ŠKSaPP 
 
 
Návrh: 
Žádost o poskytnutí dotace – Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci, z.s., IČO: 26548801.  
 
 
 
Odůvodn ění: 
Žádost Klubu přátel chlapeckého sboru Páni kluci, z.s. ze dne 25. 9.2017 týkající se poskytnutí dotace 
z rozpočtu Města Litoměřice na uskutečnění projektu: Reprezentace Města Litoměřice a České 
republiky na 10th World Choir Games v termínu 3. – 15. 7. 2018 v Tshwane, JAR- žádost viz příloha 
originál zápisu. ZM Litoměřice usnesením č. 153/8/2017 dne  7. 12. 2017 v rámci návrhu rozpočtu 
města pro rok 2018 schválilo výdej z tohoto rozpočtu ve výši 116tis pro účast sboru Páni kluci na 
WCHG v JAR v červenci 2018.  
 
V případě poskytnutí dotace, která převyšuje částku 50 tis. Kč, je vyhrazeno právo rozhodování 
Zastupitelstvu obce (dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích). 
 
   
   
 
  
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje  poskytnutí dotace ve výši 116 000 Kč Klubu přátel chlapeckého sboru Páni kluci, z.s. se 
sídlem Boženy Němcové 873/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 26448801 na uskutečnění projektu: 
„Reprezentace Města Litoměřice a ČR na světové sborové olympiádě World Choir Games v termínu 
3. – 15. 7. 2018 v Tshwane, JAR a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz 
příloha orig. zápisu).   
.  
 
.  
 
 
   
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        
 
 







 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
č. ŠKAS XXX/2018 

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

ve znění pozdějších předpisů 
 
Město Litom ěřice 
se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČO: 002 63 958 
zastoupené: starostou Mgr. Ladislavem Chlupáčem 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: XXXXX 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
Klub p řátel chlapeckého sboru Páni kluci, z.s. 
se sídlem Boženy Němcové 873/2, 412 01 Litoměřice 
IČO: 26548801 
zastoupený: Mgr. Irenou Vodičkovou 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: XXXXX 
(dále jen příjemce) 

uzavírají tuto smlouvu: 
 

 Čl. 1 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí jednorázové účelové dotace ze strany 
poskytovatele na částečnou úhradu výdajů (cestovné – letenky a ubytování), spojených 
s pokrytím nákladů na účast v soutěži World Choir Games 2018  v Tshwane v Jihoafrické 
republice ve dnech 3. – 15. 7. 2018.  
 

Čl. 2 
Výše a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a ve 
smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. xxx/x/2018 ze dne 1. 2. 2018, 
poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na rok 2018 jednorázovou účelovou dotaci na výdaje 
uvedené v Čl. 1 této smlouvy ve výši 116.000 Kč (slovy: jedno sto šestnáct tisíc korun 
českých).  
 
2. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele  
č. XXXXX na účet příjemce č. XXXXX vedeného u České spořitelny, a.s., nejpozději do 14 
dnů od účinnosti této smlouvy, která bude splněna zveřejněním v ISRS podle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).   
 
3. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace 
nejpozději do 31. 10. 2018. 



 
 

Čl. 3 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
Příjemce dotace prohlašuje, že dotaci p řijímá 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 vypo řádání dotace 

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

Čl. 5 
Kontrola čerpání dotace 

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

 
Čl. 6 

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

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

• písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  



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

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



Čl. 7 
Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

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

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 



předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  
 
2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží 
poskytovatel dotace a příjemce dotace. 
 
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem jejich 
pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. 
 
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních 
stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Zastupitelstva města Litoměřice. 
 
5. Rada města Litoměřice schválila usnesením č. 719/23/2016 ze dne 15. 12. 2016 
v souladu s vyhláškou č. 1/2002, o znaku a praporu města Litoměřic užívání znaku Města 
Litoměřice při všech formách propagace akcí a celoročních činností subjektů, 
podpořených finančními prostředky z rozpočtu města Litoměřice.  
 
6. Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž 
uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání.  
 
7. 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    Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci, z. s. 
zastoupené starostou   zastoupený předsedkyní 
Mgr. Ladislavem Chlupáče  Mgr. Irenou Vodičkovou 



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: 1. 2. 2018  
předkládá: Mgr. Karel Krejza-místostarosta                 
zpracovala: Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru ŠKSaPP 
 
 
Návrh: 
Žádost o poskytnutí dotace – Občanské sdružení Puellae cantantes, IČO: 26518848.  
 
 
 
Odůvodn ění: 
Žádost Občanského sdružení Puellae cantantes ze dne 29. 9.2017 týkající se poskytnutí dotace 
z rozpočtu Města Litoměřice na uskutečnění projektu: Reprezentace Města Litoměřice a České 
republiky na 10th World Choir Games v termínu 3. – 15. 7. 2018 v Tshwane, JAR- žádost viz příloha 
originál zápisu. ZM Litoměřice usnesením č. 153/8/2017 dne  7. 12. 2017 v rámci návrhu rozpočtu 
města pro rok 2018 schválilo výdej z tohoto rozpočtu ve výši 116tis pro účast sboru Puellae cantantes 
na WCHG v JAR v červenci 2018. 
 
V případě poskytnutí dotace, která převyšuje částku 50 tis. Kč, je vyhrazeno právo rozhodování 
Zastupitelstvu obce (dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích). 
 
   
 
  
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje  poskytnutí dotace ve výši 154 000 Kč Občanskému sdružení Puellae cantantes se 
sídlem Boženy Němcové 873/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 26518848 na uskutečnění projektu: 
„Reprezentace Města Litoměřice a ČR na světové sborové olympiádě World Choir Games v termínu 
3. – 15. 7. 2018 v Tshwane, JAR a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz 
příloha orig. zápisu).   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        
 
 







 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE  
č. ŠKAS XXX/2018 

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

ve znění pozdějších předpisů 
 
Město Litom ěřice 
se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 
IČO: 002 63 958 
zastoupené: starostou Mgr. Ladislavem Chlupáčem 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: XXXXX 
(dále jen poskytovatel) 
 
a 
 
Občanské sdružení Puellae cantantes 
se sídlem Boženy Němcové 873/2, 412 01 Litoměřice 
IČO: 26518848 
zastoupené: Stanislavem Hylánem 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: XXXXX 
(dále jen příjemce) 

uzavírají tuto smlouvu: 
 

 Čl. 1 
Předmět a účel smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí jednorázové účelové dotace ze strany 
poskytovatele na částečnou úhradu výdajů (cestovné – letenky a ubytování), spojených 
s pokrytím nákladů na účast v soutěži World Choir Games 2018  v Tshwane v Jihoafrické 
republice ve dnech 3. – 15. 7. 2018.  
 

Čl. 2 
Výše a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a ve 
smyslu usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. xxx/x/2018 ze dne 1. 2. 2018, 
poskytuje příjemci ze svého rozpočtu na rok 2018 jednorázovou účelovou dotaci na výdaje 
uvedené v Čl. 1 této smlouvy ve výši 154.000 Kč (slovy: jedno sto padesát čtyři tisíc korun 
českých).  
 
2. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele  
č. XXXXX na účet příjemce č. XXXXX vedeného u Komerční banky, a.s., nejpozději do 14 
dnů od účinnosti této smlouvy, která bude splněna zveřejněním v ISRS podle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).   
 
3. Příjemce se zavazuje předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace 
nejpozději do 31. 10. 2018. 



 
 

Čl. 3 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
Příjemce dotace prohlašuje, že dotaci p řijímá 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 vypo řádání dotace 

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

Čl. 5 
Kontrola čerpání dotace 

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

 
Čl. 6 

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

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

• písemnou výpovědí Smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  



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

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



Čl. 7 
Sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace 

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

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 



předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými předpisy.  
 
2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží 
poskytovatel dotace a příjemce dotace. 
 
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, a že je projevem jejich 
pravé a svobodné vůle, a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. 
 
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních 
stran, platnost těchto dodatků je podmíněna souhlasem Zastupitelstva města Litoměřice. 
 
5. Rada města Litoměřice schválila usnesením č. 719/23/2016 ze dne 15. 12. 2016 
v souladu s vyhláškou č. 1/2002, o znaku a praporu města Litoměřic užívání znaku Města 
Litoměřice při všech formách propagace akcí a celoročních činností subjektů, 
podpořených finančními prostředky z rozpočtu města Litoměřice.  
 
6. Město Litoměřice osvědčuje touto doložkou ve smyslu § 41 zákona č.128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž 
uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání.  
 
7. 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     Občanské sdružení Puellae cantantes 
zastoupené starostou    zastoupené statutárním zástupcem 
Mgr. Ladislavem Chlupáčem   Stanislavem Hylánem 



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: 1.2.2018 
předkládá:  Mgr. Karel Krejza, místostarosta  
zpracovala: Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru ŠKSaPP / Ing. Věra Kmoníčková, 

ředitelka PO MKZ v Litoměřicích 
 
 
 
 
Návrh:   
Záměr podání žádostí o dotaci ze Státního fondu kinematografie – MKZ v Litoměřicích – upgrade 
digitalizace a výměna zvukového systému v Kině Máj  
 
Odůvodn ění:  
V roce 2010 proběhla digitalizace Kina Máj, bez které by kino dnes již nefungovalo. Po sedmi letech je 
stávající zařízení na konci své předpokládané životnosti a je třeba ho vyměnit. Vzhledem k 
technologickému pokroku v této oblasti, ohledem na životní prostředí a ekonomické úspory v 
následném provozu, je záměrem zvolit takový druh techniky, který přinese kvalitnější vizuální zážitek 
ve spojení s nižšími energetickými náklady. Nový projektor by měl mít o 50% nižší nároky na energie, 
čímž by došlo např.ke zvýšení životnosti lampy z 500 hodin na 1000 hodin, což přinese znatelné 
finanční úspory již v prvním roce provozu. Výměnou 3D systému dojde i k minimalizaci problémů s 3D 
brýlemi a to hlavně hygienických. Brýle budou vlastnictvím diváka.  
Předpokládaná výše pořizovacích nákladů je 1.936.100,-Kč bez DPH. Tato částka by měla být 
ponížená o částku za odkup stávajícího zařízení, jehož komponenty lze použít na náhradní díly – viz 
přiložená kalkulace celkových nákladů. V roce 2000 došlo k výměně zvukového stereo systému na 
prostorový 5.1. zvuk a pro vybrané filmy se dalo přepnout na kvalitnější tzv. Dolby Sourond EX. Tento 
systém byl však dimenzován na promítání z 35mm filmového pásu. Při digitalizaci v r.2010  byla nová 
digitální promítací technologie napojena na tento původní analogový zvukový systém, došlo pouze k 
úpravě na vyšší rozlišení 7.1. Nový digitální zvuk současných filmů pracuje s vyššími výstupními 
parametry, což v průběhu let znamenalo nepřípustnou nadměrnou zátěž pro stávající reprosoustavu. 
Důsledkem toho docházelo k postupnému snižování výkonu reproduktorů, přičemž řada z nich je v 
tomto okamžiku za hranicí použitelnosti. Výměna pouze vadných reproduktorů není vzhledem k 
rozdílným technickým parametrům možná. Jelikož jsou přední reproduktory uložené za plátnem, bylo 
by z ekonomického hlediska vhodné provést tuto výměnu spolu s výměnou plátna. Předpokládaná 
výše pořizovacích nákladů je  650.000,-Kč bez DPH. Návrh na financování viz příloha orig. návrhu. 
 
 
                            
Návrh na usnesení:    
ZM schvaluje příspěvkové organizaci Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 
01  Litoměřice, IČO: 44557141 podání žádostí o dotaci ze Státního fondu kinematografie na zajištění 
financování projektu „Pořízení DCI sestavy pro přehrávání a správu 2D a 3D obsahu pro Kino Máj 
v Litoměřicích“ a „ Modernizace zvukového systému pro kino Máj“ a zároveň schvaluje  rozpo čtové 
opat ření - poskytnutí investi čního p říspěvku ve výši 2mil K č na upgrade digitalizace a výměnu 
zvukového systému v Kině Máj v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu). 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        
 
 



pro jednání v ZM, dne: 1.2.2018

předkládá odbor: školství, kultury, sportu a PP

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 2 000

0 2 000 0

původní změna nový

2 3050/3406 MKZ PO Litoměřice - investiční příspěvek KINO Máj 0 2 000 2 000

0 2 000 2 000

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Žádost PO MKZ v Litoměřicích o poskytnutí investičního příspěvku od zřizovatele na upgrade stávající digitalizace a výměnu

zvukového systému Kina Máj v Litoměřicích v celkové výši 2mil Kč. Zbývající částka celkových nákladů bude uhrazena

příspěvkem ze Státního fondu kinematografie případně z fondů příspěvkové organizace.

1 O finanční prostředky ve výši 2 000 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 

17.1.2018

C e l k e m 
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N  Á  V  R  H     D  O     ZM 
 
pro jednání ZM, dne:  1.2.2018 
předkládá: Mgr. Karel Krejza, místostarosta  
zpracoval: Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru ŠKSaPP 
  
  
Návrh:  
Záměr podání žádosti o dotaci do Programu „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení - MAS České středohoří“ na realizaci akce „Vybudování bezbariérového 
přístupu ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2“ 
 
Odůvodn ění: 
 
Záměr vybudování bezbariérového přístupu do Základní školy v ulici B.Němcové v Litoměřicích se 
objevil před cca 3 roky, kdy se projevila potřeba realizace další bezbariérové  základní školy ve městě. 
Tato škola je umístěna v centru města, a proto vhodně doplňuje bezbarierovou školu ZŠ Ladova, která 
se nachází v Pokraticích. Škola je v současné době nedostupná i pro několik handicapovaných rodičů 
žáků této školy. Výtah umožní zpřístupnit všechny využívané prostory budovy – třídy, odborné učebny 
od suterénu až po druhé patro, včetně tělocvičny a Varhanního sálu. Škola, která je nejen v našem 
městě známá i svými kulturními aktivitami (především sborovým zpěvem dvou výrazných pěveckých 
těles Puellae cantntes a Páni kluci) využívá velmi aktivně učeben i prostor Varhanního sálu i v 
odpoledních a večerních hodinách.  Sál, ve kterém se pořádá řada kulturních akcí i pro veřejnost se 
nachází ve druhém patře budovy a je do této doby pro handicapované spoluobčany nedostupný.  Školu 
už v současné době navštěvuje 1 žákyně, která je imobilní, a proto byla uskutečněna nejnutnější 
opatření, jakými jsou nájezd do budovy a umístění madel na toaletě tak, aby se rodičům vyhovělo a 
mohla být do školy přijata. Výstavbou výtahu se její docházka zjednoduší a zplnohodnotní. Výrazně se 
zkvalitní se i spolupráce mezi handicapovanými rodiči, prarodiči   a školou. 
   
Vybudování výtahu ve škole je i jedním z výstupů školního fóra 2016/2017 pořádaného ve spolupráci 
se Zdravým městem Litoměřice. Žáci se o tuto problematiku velmi zajímají, a proto bude mít realizace 
této úpravy i velký výchovný dopad. 
 
Projektová dokumentace k realizaci stavby je dokončena, zahájeno správní řízení o vydání stavebního 
povolení. 
Předpokládaná výše celkových výdajů projektu je předběžně vyčíslena na částku 3,5mil Kč s tím, že dle 
podmínek dotace je možné získat finanční podporu až ve výši 95% způsobilých výdajů projektu. 
 
 
Návrh na usnesení:    
 
ZM schvaluje: 
a) podání žádosti o dotaci do MAS České středohoří specifického cíle Zvyšování kvality a dostupnosti 
infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení na projekt „Vybudování bezbariérového přístupu ZŠ 
Litoměřice,  Boženy Němcové 2“. 
b) zajištění předfinancování projektu „Vybudování bezbariérového přístupu ZŠ Litoměřice,  Boženy 
Němcové 2 “ ve výši 100 % celkových výdajů projektu vč. DPH. 
c) zajištění spolufinancování projektu „Vybudování bezbariérového přístupu ZŠ Litoměřice,  Boženy 
Němcové 2“ ze strany města Litoměřice ve výši minimálně 5 % z celkových způsobilých výdajů projektu 
vč. DPH a veškeré nezpůsobilé výdaje projektu 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:     



Operační program

Specifický cíl IROP

Číslo výzvy ŘO IROP

Číslo výzvy MAS

Opatření integrované strategie 

Podopatření integrované 

strategie

Druh výzvy 

Datum a čas vyhlášení výzvy 

MAS

MAS České středohoří jako nositel strategie komunitně vedeného

místního rozvoje „SCLLD pro území MAS České středohoří, z.s. 

na období 2014 – 2020“

vyhlašuje

2. výzvu k předkládání žádostí o podporu

z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem

„MAS České středohoří – IROP – "Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury 

pro vzdělávání a celoživotní učení“

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 68„ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY 

PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“

2

68. výzva IROP - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A 

CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1

Identifikace výzvy

Termíny

3.1.18 12:00

Kolová

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve 

venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Integrovaný regionální operační program

Z2.1 Zkvalitňování výuky ZŠ a celoživotního vzdělávání



Datum a čas zpřístupnění 

formuláře žádosti o podporu v 

MS2014+

Datum a čas zahájení příjmu 

žádostí o podporu v MS2014+

Datum a čas ukončení příjmu 

žádostí o podporu v MS2014+

Alokace výzvy MAS (CZV)

Míra podpory z Evropského 

fondu pro regionální rozvoj a 

státního rozpočtu pro projekt

minimální výše CZV na projekt 

500.000,- Kč

Forma podpory

Minimální a maximální výše 

celkových způsobilých výdajů 

projektu

Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního úkonu 

týkajícího se aktivit projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé výdaje. Datum 

zahájení realizace projektu může být stanoveno nejdříve na 1. 1. 2014, a to i v 

případě, že první právní úkon byl učiněn před tímto datem.

Datum ukončení realizace 

projektu Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS 

2014+.

Datum zahájení realizace 

projektu

maximální výše CZV na projekt 4,84 

mil. Kč

4 841 500,000 Kč

Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 % 

Státní rozpočet - 0 %

Podpora

31.12.2018

3.1.2018

1.3.18 0:00

N/R

3.1.18 12:00

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

- stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně 

vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí

- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení 

bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)

- nákup pozemků a staveb (nemovitostí)

- pořízení vybavení budov a učeben

- pořízení kompenzačních pomůcek

Podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity:

- mateřských škol podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších 

předpisů, zapsaných do školského rejstříku, všech zřizovatelů bez rozdílu (včetně 

mateřských škol určených pro vzdělávání dětí zaměstnanců),

- dětských skupin podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v 

dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 127/2015 Sb.,

- služeb péče o dítě nad tři roky věku (do doby zahájení školní docházky) v režimu 

mimoškolní výchovy a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 

(volná živnost, obor činnosti 72) podle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon,

- spolků zajišťujících péči o děti , předškolní vzdělávání dětí dle občanského 

zákoníku č. 89/2012 Sb. (např. lesní školky, mateřská centra, předškolní kluby).

Aktivita Infrastruktura základních škol

- stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně 

vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí

- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení 

bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)

- nákup pozemků a staveb (nemovitostí)

- pořízení vybavení budov a učeben

- pořízení kompenzačních pomůcek

- zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení 

pro základní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění 

pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení 

výzvy MAS ve vazbě na:

- klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními 

technologiemi, přírodní vědy, technické

a řemeslné obory);

- budování bezbariérovosti škol;

- ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém se nachází sociálně 

vyloučená lokalita navíc rozšiřování kapacit kmenových učeben.

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.

Aktivita Infrastruktura pro  celoživotní vzdělávání

- přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro 

celoživotní vzdělávání

- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení 

bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)

- nákup pozemků a staveb (nemovitostí)

- pořízení vybavení budov a učeben

- pořízení kompenzačních pomůcek

Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace 

v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a 

řemeslné obory).

- Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo s 

Krajským akčním plánem vzdělávání.

Typy podporovaných projektů

Podpořeny budou pouze projekty nezakládající veřejnou

podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování

Evropské unie.

Zacílení podpory

Dotace – ex-post financování 

Podmínky veřejné podpory



Území realizace 

Území MAS České středohoří. Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD.

Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou

vždy nezpůsobilé.

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

- stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně 

vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí

- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení 

bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)

- nákup pozemků a staveb (nemovitostí)

- pořízení vybavení budov a učeben

- pořízení kompenzačních pomůcek

Podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity:

- mateřských škol podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších 

předpisů, zapsaných do školského rejstříku, všech zřizovatelů bez rozdílu (včetně 

mateřských škol určených pro vzdělávání dětí zaměstnanců),

- dětských skupin podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v 

dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 127/2015 Sb.,

- služeb péče o dítě nad tři roky věku (do doby zahájení školní docházky) v režimu 

mimoškolní výchovy a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 

(volná živnost, obor činnosti 72) podle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon,

- spolků zajišťujících péči o děti , předškolní vzdělávání dětí dle občanského 

zákoníku č. 89/2012 Sb. (např. lesní školky, mateřská centra, předškolní kluby).

Aktivita Infrastruktura základních škol

- stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně 

vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí

- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení 

bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)

- nákup pozemků a staveb (nemovitostí)

- pořízení vybavení budov a učeben

- pořízení kompenzačních pomůcek

- zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení 

pro základní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění 

pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení 

výzvy MAS ve vazbě na:

- klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními 

technologiemi, přírodní vědy, technické

a řemeslné obory);

- budování bezbariérovosti škol;

- ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém se nachází sociálně 

vyloučená lokalita navíc rozšiřování kapacit kmenových učeben.

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.

Aktivita Infrastruktura pro  celoživotní vzdělávání

- přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro 

celoživotní vzdělávání

- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení 

bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)

- nákup pozemků a staveb (nemovitostí)

- pořízení vybavení budov a učeben

- pořízení kompenzačních pomůcek

Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace 

v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a 

řemeslné obory).

- Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání nebo s 

Krajským akčním plánem vzdělávání.

Typy podporovaných projektů



1 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

2 Infrastruktura základních škol

3 Infrastruktura  celoživotní vzdělávání

4

5

Společné pro všechny aktivity

- osoby sociálně vyloučené

- osoby ohrožené sociálním vyloučením

- osoby se speciálními vzdělávacími potřebami

- pedagogičtí pracovníci

- pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících

v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

- děti v předškolním vzdělávání

Aktivity Infrastruktura základních škol

- žáci (studenti)

Aktivita Infrastruktura pro celoživotní vzdělávání

- žáci (studenti)

- děti v předškolním vzdělávání

- pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících

v oblasti celoživotního vzdělávání

- dospělí v dalším vzdělávání.

Společné pro všechny aktivity

5 00 00 - Počet podpořených vzdělávacích zařízení

5 00 01 - Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo

vzdělávacích zařízení

Podporované aktivity

Indikátory

Oprávnění žadatelé

Společné pro všechny aktivity

- organizace zřizované nebo zakládané kraji

- obce

- organizace zřizované nebo zakládané obcemi

- nestátní neziskové organizace

- církve

- církevní organizace

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

- školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání

- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích

aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti

Aktivita Infrastruktura základních škol

- školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání

- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích

aktivit 

Aktivita Infrastruktura pro celoživotní vzdělávání

- školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního vzdělávání

- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit 

Cílová skupina

Území realizace 

Území MAS České středohoří. Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD.

Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou

vždy nezpůsobilé.

Věcné zaměření



Společné pro všechny aktivity 

1 Plná moc

2 Zadávací a výběrová řízení 

3 Doklady o právní subjektivitě

5 Studie proveditelnosti

6
Doklad o prokázání právních vztahů k majetku,

který je předmětem projektu
7

Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo

územní souhlas nebo účinná veřejnoprávní 

8
Žádost o stavební povolení nebo ohlášení,

případně stavební povolení s nabytím právní 

9
Projektová dokumentace pro vydání

stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby

10 Položkový rozpočet stavby

11 Výpočet čistých jiných peněžních příjmů

12 Čestné prohlášení o skutečném majiteli

Aktivita Infrastruktura pro předškolní 

vzdělávání 13 Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení

14 Stanovisko Krajské hygienické stanice ke 

kapacitěAktivita Infrastruktura základních škol, 

Infrastruktura13 Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení

Přílohy nad rámec výzvy ŘO IROP

15 Partnerská smlouva

Bližší specifikace náležitostí u požadovaných příloh žádosti o dotaci je uvedena ve 

Specifických pravidlech výzvy č. 68 (verze 1.1, platnost od 27.3.2017) IROP v 

kapitole 3.1.4.

Společné pro všechny aktivity

5 00 00 - Počet podpořených vzdělávacích zařízení

5 00 01 - Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo

vzdělávacích zařízení

Žadatel se řídí do vydání právního aktu Obecnými a Specifickými pravidly pro 

žadatele a příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 68 IROP ve znění platném 

ke dni vyhlášení výzvy, tj. Obecnými pravidly (verze 1.10, platnost od 27.10.2017), 

Specifickými pravidly (verze 1.1, platnost od 27.3.2017). V době realizace, tj. od 

data vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální verzí výše uvedených 

Pravidel.

Náležitosti žádosti o podporu

Indikátory

Povinné přílohy

Věcná způsobilost

3.1.2018 - 31.12.2018Časová způsobilost

Způsobilé výdaje



Informace o křížovém 

financování

V kolové výzvě nemůže nositel provádět změny uvedené v kapitole 2.2. Obecných 

pravidel, pokud to není vynuceno právními předpisy nebo změnou metodického 

prostředí. Viz. obecná pravidla výzvy: 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-68. výzva IROP - 

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A 

CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 2.4. Změny ve výzvě se 

nevztahují na projektové záměry, které již žadatelé podali. Případné změny budou 

zveřejněny na webových stránkách MAS do dvou pracovních dnů po schválení.

Další detaily výzvy

Provádění změn výzvy

Křížové financování není možné

viz. příloha Hodnotící kritéria IROP

Podrobný způsob hodnocení projektů je zveřejněn v příloze Interní postupy 

(www.mascs.cz). Proces hodnocení žádosti na MAS probíhá ve 2 krocích (fázích) a 

to „Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti“ a  „Věcné hodnocení“ . První 

krok provádí administrativní pracovník a projektový manažer IROP a vedoucí 

pracovník SCLLD.  Druhý krok provádí členové VK.  Po ukončení každé fáze 

hodnocení je žadatel informován o výsledku do 5 pracovních dnů administrativním 

pracovníkem a projektovým manažerem IROP prostřednictvím depeše MS2014+. Z 

jednání výběrové komise je vytvořen záznam z jednání obsahující seznam projektů 

a počet přidělených bodů. Po ukončení věcného hodnocení a všech přezkumů, 

provede Správní rada výběr projektů na základě dosaženého počtu bodů a výše 

alokace pro danou výzvu. Pro splnění věcného hodnocení musí projekt dosáhnout 

minimálně 50 % bodů z celkového dosažitelného bodového hodnocení tzn. 25 

bodů. Každý žadatel může podat žádost o přezkum rozhodnutí proti výsledku dané 

části procesu hodnocení projektu.

Způsob hodnocení projektů

Kritéria pro hodnocení projektů

Příjmy projektu

Projekty nemohou vytvářet příjmy podle čl. 61 Obecného

nařízení. Mohou vytvářet příjmy mimo čl. 61 Obecného nařízení

- tzv. jiné peněžní příjmy.

Další specifika výzvy

Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese  https://mseu.mssf.cz

Žadatel se řídí do vydání rozhodnutí Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele 

a příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 68 IROP ve znění platném ke dni 

vyhlášení výzvy. V době realizace, tj. od data vydání rozhodnutí o dotaci, se 

příjemce řídí vždy aktuální verzí výše uvedených Pravidel.“ Stejně tak, na dalších 

místech výzvy MAS, pokud bude uváděn odkaz na Pravidla, bude odkazováno na 

verzi k datu vyhlášení výzvy MAS. Součástí projektu realizovaného s partnerem je 

nutné doložit Partnerskou smlouvu, ve které bude specifikováno zapojení partnera. 

Forma a způsob podání žádosti o 

podporu

https://mseu.mssf.cz/


1 Příloha č.1 Hodnotící kritéria IROP

2 Příloha č.2 Interní postupy

3 Příloha č.3 Vzor partnerské smlouvy
Seznam příloh výzvy

Kontakty pro poskytování 

informací

Ing. Bohumír Jasanský, reditel@mascs.cz, 417 639 613,  administrativa@mascs.cz, 

417 639 613

Odkaz na Obecná a Specifická 

pravidla výzvy ŘO IROP
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy


Město Litoměřice 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 
pro jednání ZM, dne: 01. 02. 2018 
předkládá: Mgr. Karel Krejza, místostarosta 
zpracoval: Ing. Jaroslav Klusák Ph.D., ÚSPUR 
 
Návrh:     
Schválení přípravy a podání projektové žádosti k projektu „PAVE" do dotačního programu EKOINOVACE 
Státního fondu ŽP ČR   
 
Odůvodnění:    

 
Město Litoměřice uspělo v 1. kole výzvy EKOINOVACE Státního fondu životního prostředí s projektem „PAVE – 
První Aktivní veřejná budova v ČR“. Projekt je mj. zaměřen na renovaci objektu v kasárnách Dukelských hrdinů, 
které bude sloužit jako městské nájemní bydlení. Celkový objekt je koncipován jako „energeticky aktivní“, tj. že by 
měl spotřebovávat méně energie než sám vyrobí. V plánu jsou fotovoltaické elektrárny jak na střeše, tak na plášti 
budovy, renovace objektu ve velmi nízkém (pasivním) energetickém standardu, využití dešťové i šedé (odpadní) 
vody, či napojení na akumulační systém a systém elektromobility. Pro dokončení plné projektové žádosti (2. kolo 
dané výzvy) je mj. potřebné dokončit investiční část projektu minimálně ve stupni PD pro stavební povolení. 
Projekt je plánován na období říjen 2018 – prosinec 2020. Plánovaný rozpočet činí cca 108 mil. Kč, přičemž 
město Litoměřice by bylo podpořeno částkou cca 48 mil. Kč (44,5%).   
 
Projekt se skládá celkem ze 4 pracovních balíčků:  

• WP1 - Projektová příprava (energetická optimalizace, proj. dokumentace, projednání s veřejností, VŘ) 

• WP2 - Projekt startovacích bytů v aktivním en. standardu (rekonstrukce objektu, optimalizace provozu) 

• WP3 – Zpracování dat a vyhodnocení (monitoring spotřeby energie, energetický management) 

• WP4 – Publicita projektu (web, metodika Aktivních budov, informační kampaň)  

Tabulka - Předpokládaný rozpočet projektu  

Název položky 
Předpokládané 

náklady 

Předpokládané 
finanční prostředky 

žadatele 

Předpokládaná 
dotace ze SFŽP 

ČR 

WP1 – Projektová příprava 3 500 000 Kč 2 862 500 Kč 637 500 Kč 

WP 2 – Demonstrační projekt startovacích bytů 
v aktivním energetickém standardu 101 450 000 Kč 55 750 000 Kč 45 700 000 Kč 

WP 3 - Zpracování dat a vyhodnocení výsledků 900 000 Kč 225 000 Kč 675 000 Kč 

WP 4 – Publicita projektu 1 130 000 Kč 572 500 Kč 557 500 Kč 

Mzdové náklady 885 600 Kč 221 400 Kč 664 200 Kč 

CELKEM 107 865 600 Kč 59 631 400 Kč 48 234 200 Kč 
 
Finanční přínosy  

 
Při podrobnějších kalkulacích v rámci studie proveditelnosti a při výše uvedených předpokládaných nákladech 
(uvažována i cena peněz, příjmy z nájemného bydlení, reinvestice, apod.) je návratnost vlastních prostředků 
města cca 24 let. Poté ještě navíc městu zůstane zhodnocený majetek v řádu 20- 30 mil. Kč.  
 
Dopad do rozpočtu města: 
 

Prostředky na dokončení plné žádosti (1,5 mil. Kč) projednány FV dne 22.1.2017 - součást UZ/ORG 9103.  
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města schvaluje přípravu a podání projektové žádosti k projektu „PAVE" do dotačního programu 

EKOINOVACE Státního fondu ŽP ČR a schvaluje rozpočtové opatření (viz příloha orig. zápisu). 
 
 

Podpis navrhovatele:         Přijaté usnesení ZM č.:        



 

pro jednání v ZM, dne: 1.2.2018

předkládá odbor: strateg. plánování a udrž. rozvoje

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 42 931 1 500 44 431

42 931 1 500 44 431

původní změna nový

2 9103/9100 příprava a realizace projektů 200 1 500 1 700

200 1 500 1 700

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2 Navýšení rozpočtu z důvodu zpracování projektové dokumentace k projektu "PAVE - první aktivní veřejná budova"  ve výši 1,5 mil. Kč. 

Město Litoměřice uspělo v 1. kole výzvy EKOINOVACE SFŽP s projektem "PAVE". Projekt je mj. zaměřen na renovaci objektů v KDH, které by měly sloužit 

jako nájemní bydlení. Celkový objekt je koncipován jako "energeticky aktivní", tj. že by měl spotřebovávat méně energie, než sám vyrobí.

Pro podání do 2. kola výzvy je potřebné zpracovat projektovou dokumentaci minimálně v rozsahu pro stavební povolení. Celková výše dotace se může

pohybovat až ve výši 45 mil. Kč.

1 O finanční prostředky ve výši 1 500 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

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

starosta

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

vedoucí útvaru

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)

15.1.2018

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)

 



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:  1. 2. 2018 
předkládá:   Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta 
 
 
Návrh: 
Schválení poskytnutí zápůjčky na základě smlouvy o zápůjčce společnosti 1. Geotermální 
Litoměřice a.s. 
 
 
Odůvodnění: 
 
Zápůjčka bude poskytnuta za účelem překlenutí nedostatku cash flow v r. 2018 způsobeným opožděnou 
administrací odprodeje seismické stanice Skalice ze strany výzkumné infrastruktury RINGEN, jenž byl 
plánován na konec r. 2017. Seismickou stanici nechalo vybudovat město Litoměřice, a to na základě 
požadavků stanovených rozhodnutím Báňského úřadu pro tzv. zvláštní zásah do zemské kůry, 
prostřednictvím své společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. v roce 2013, a tyto náklady splácelo formou 
leasingu v pravidelných splátkách. Tato forma byla zvolena z důvodu snížené finanční zátěže společnosti 
a s ohledem na chystaný projekt RINGEN, do jehož seismické sítě bude stanice po odprodeji zařazena. 
Smlouva o zápůjčce garantuje navrácení poskytnutých finančních prostředků nejpozději do konce r. 2018. 
(viz návrh smlouvy v příloze). 
 
 
 
 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje poskytnutí zápůjčky ve výši 300 tis. Kč společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s., se 
sídlem Mírové nám. 15/7, Litoměřice, 412 01, IČO: 24840688, a uzavření smlouvy o zápůjčce (návrh 
smlouvy viz originál zápisu). 
 

  
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele: __________________    Přijaté usnesení ZM č.: ___________________ 



 

 

 

Smlouva o zápůjčce 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2390 a násl. občanského zákoníku mezi: 

 
 
 
vydlužitel: 1. Geotermální Litoměřice a.s. 

se sídlem Litoměřice, Litoměřice - Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01  

 IČ: 24840688, DIČ: CZ24840688 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí na Labem, oddíl B, 

vložka 2202 

zastoupený: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, předsedou představenstva, a MUDr. Petrem Pinkou, 

členem představenstva  

 
a  
 

zapůjčitel:  Město Litoměřice 

se sídlem Litoměřice, Litoměřice - Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01 

 IČ: 00263958, DIČ: CZ00263958 

zastoupený: Mgr. Karlem Krejzou , místostarostou města 

 
 
 
 

Čl. l. Zápůjčka 

Zapůjčitel z této smlouvy poskytuje výše uvedenému vydlužiteli zápůjčku ve výši 300.000 Kč (slovy: tři 

sta tisíc korun českých), na základě dohody obou smluvních stran a za podmínek uvedených v této 

smlouvě. 

 

 

Čl. 2. Úroky 

Zápůjčka se poskytuje bezúročně. 

 

Čl. 3. Doba a místo vrácení zápůjčky 

Vydlužitel se zavazuje vrátit zapůjčiteli poskytnutou zápůjčku celou nebo ve splátkách do 31.12.2018 

na jeho bankovní účet č. 19-1524471/0100 vedený u Komerční banky a.s.  

 

 

Čl. 4. Předání, převzetí zápůjčky 

Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že předmětná zápůjčka bude zapůjčitelem vydlužiteli 

poskytnuta a převedena na jeho běžný účet č. 107-176420287/0100 do 15 dnů od podpisu této 

smlouvy. 

 

 

Čl. 5. Závěrečná ustanovení 

Měnit nebo doplňovat tuto smlouvu je možno pouze formou písemných dodatků. Smluvní strany tímto 

výslovně prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy, že všechna ujednání v ní obsažená 

odpovídají jejich svobodné a pravé vůli a že tato smlouva nebyla sjednána v tísni nebo za pro ně 

nápadně nevýhodných podmínek. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují a 

zaručují, že disponují nezbytnými pravomocemi a oprávněními, jsou plně způsobilí k právům a právním 

úkonům a k podpisu této smlouvy nemají potřebu nějakého dalšího souhlasu či povolení. Tato smlouva 

je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran 

obdrží po jednom výtisku této smlouvy. 

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

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), touto 
doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání splní povinnosti uložené 
uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu zveřejní v ISRS. 
 



 

 

Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle zákona  
o registru smluv, a tímto vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou 
a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují. 
 

Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského zákoníku mezi sebou 

před uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato smlouva platně uzavřena dnem 
podpisu poslední ze smluvních stran. 
 
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS). 
 
     

 

 

 

 

 

Zapůjčitel 

 

  

V Litoměřicích dne ___.___._______ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydlužitel 

 

  

V Litoměřicích dne ___.___._______ 

 

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

Město Litoměřice 

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

1. Geotermální Litoměřice a.s.  

Mgr. Karel Krejza, místostarosta Mgr. Ladislav Chlupáč, předseda 

představenstva 

  

  

        

  

   

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

1. Geotermální Litoměřice a.s. 

 

MUDr. Petr Pinka, člen představenstva  
 

  
 



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:  1.2.2018 
předkládá:  tajemník 
 
 
 
 
 
Návrh:  Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Litoměřic za rok 2017 
  
 
 
 
V roce 2017 proběhlo 8 jednání ZM z toho 3 mimořádné. Celkem bylo přijato 198 usnesení.  
 
 
Podrobný přehled plnění – viz příloha orig. zápisu. 
 
 
Dopad do rozpočtu města: 

 
Nemá dopad do rozpočtu města. 
 
 
 
Návrh na usnesení: 
 
ZM bere na vědomí Kontrolní zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Litoměřice za rok 2017 
(viz příloha orig. zápisu).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:       Přijaté usnesení ZM č.:        
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KONTROLNÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ USNESENÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA LITOMĚŘIC 

ZA ROK 2017 
 
 
 

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ 1. ZM ZE DNE 2.2.2017 
 
1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 23.1.2017  Ing. Lončák, MBA 

SPLNĚNO: rozpočtová opatření byla provedena a upravený rozpočet byl zveřejněn na webu 
města 

2. Dotace pro Destinační agenturu České středohoří o.p.s.  L.Wünsch, Ing. Zalabáková 
SPLNĚNO: smlouva o dotaci podepsána a finanční prostředky odeslány 

3. Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2017 
      SPLNĚNO: Všechny smlouvy podepsány a dotace proplaceny 
4. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, 

Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice  
SPLNĚNO: ZL s datem 8.2.2017 podepsána panem starostou a předána ředitelce MKZ 

5. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Centrum cestovního ruchu Litoměřice, 
Mírové náměstí 16/8a, 412 01 Litoměřice  

      SPLNĚNO: ZL s datem 8.2.2017 podepsána panem starostou a předána ředitelce CCR 
6. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt "Revitalizace objektu Stará radnice č.p. 171": 

a) Schválení podání žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního operačního 
programu, specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje 
kulturního dědictví projekt, výzva č.52 - Revitalizace vybraných památek II. na projekt 
"Revitalizace objektu Stará radnice č.p. 171" 

b) Schválení zajištění předfinancování projektu "Revitalizace objektu Stará radnice č.p. 
171" 

c) Schválení zajištění spolufinancování projektu "Revitalizace objektu Stará radnice č.p. 
171" 

      SPLNĚNO: žádost do IROP podána dne 27.3.2017 
7. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt "Vybudování Střediska technického 

vzdělávání": 
a) Schválení podání žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního operačního 

programu, specifického cíle 2.4 "Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení" projekt "Vybudování Střediska technického vzdělávání" 

b) Schválení zajištění předfinancování projektu "Vybudování Střediska technického 
vzdělávání" 

c) Schválení zajištění spolufinancování projektu "Vybudování Střediska technického 
vzdělávání" 

SPLNĚNO: žádost do IROP podána do 14.4.2017  Mgr. Krejza, Ing. Křížová 
        

8. Schválení podání žádosti o dotaci na akci/projekt „Litoměřice – Dopravní automobil“ 
z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje  
SPLNĚNO 

9. Schválení poskytování měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva – revokace 
usnesení č. 9/2/2016 ze dne 11. 2. 2016 SPLNĚNO  Ing. Grund, PaM 
  

10. Dohoda o splátkách dluhu  
SPLNĚNO: dluh uhrazen včetně smluvní pokuty                Mgr. Krejza, Mgr. Härting 
    

11. Plán činnosti Kontrolního výboru při ZM na rok 2017 a informace o činnosti KV  
SPLNĚNO         J. Růžička 

12. Zahrada Čech – Informace k situaci nájmu prostor areálu   SPLNĚNO  Mgr. Krejza 
13. Nominace do volby Rady Národní sítě Zdravých měst ČR SPLNĚNO 
14. Kontrola plnění usnesení ZM za rok 2016   SPLNĚNO tajemník 
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Majetkové záležitosti:       MUDr. Štěrba, L. Jindřichová 
15. Prodej pozemku parc.č. 4362/3 o výměře 1057 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice  

SPLNĚNO: žadatelům bylo oznámeno neschválení prodeje, pokračují v nájmu 
16. Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 686/2 o výměře 7 m2 (ost. plocha) a parc.č. 

4260 (trvalý travní porost) o výměře 182 m2 a parc.č. 2471/4 o výměře 261 m2 (ost. plocha) 
v k.ú. Litoměřice na ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
SPLNĚNO 

17. Prodej pozemku parc.č. 2246/2 o výměře 202 m2 (zast. plocha) včetně stavby a parc.č. 
2247/1 o výměře 963 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO  

Prodeje: 
18. Nákup pozemku parc.č. 1345/162 o výměře 141 m2 (orná půda) a 1345/248 o výměře 40 m2 

(orná půda) v k.ú. Pokratice 
SPLNĚNO 

19. Prodej pozemku o velikosti podílu ¼ parc.č. 1537/46 o celkové výměře 4120 m2 (orná půda) 
v k.ú. Pozořice (Brno venkov)  
SPLNĚNO 

20. Prodej pozemku parc. č 4533/2 o výměře 40 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO 

21. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – klasická hrobka, sektor III.C, 
evidenční číslo 21 městského hřbitova  
SPLNĚNO  

22. Prodej BJ 427/2 v ul. Hynaisova 427/7 v k.ú. Pokratice dle schválených Zásad prodeje 
obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice 
SPLNĚNO 

23. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 
plynárenského zařízení k částem pozemků parc.č. 71/1 a 72 v k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO 

24. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační i 
distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 2877/2, 2877/4, a 2877/6 v k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO 

25. Nákup provozního a skladového areálu v ul. Pobřežní, k.ú. Litoměřice (nepotřebný majetek 
ČR MO) 
SPLNĚNO: KS podepsána  

26. Prodej BJ 986/63 v ul. Mrázova 986/29 v k.ú. Litoměřice dle schválených Zásad prodeje 
obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice  
SPLNĚNO: Prodej se do stanovené lhůty neuskutečnil.  Mgr. Härting 

27. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt "Pivovar Litoměřice – regenerace budovy A 
pro podnikatelské využití“     Mgr. Krejza, Ing. Brunclíková 
SPLNĚNO: žádost o dotaci podána, projekt ve fázi registrace  

28. Schválení podání žádosti o dotaci z Národního programu Životní prostředí, Výzvy č. 
13/2016 na projekt "Pořízení vozidel s alternativním pohonem pro MěÚ Litoměřice – 
elektromobilů, plug-in hybridů“     Mgr. Krejza, Ing. Brunclíková, MBA 
SPLNĚNO: žádost o dotaci byla podána 29.3.2017, dotace přiznána, v roce 2018 bude 
výběrové řízení na dodavatele automobilů. 

 
 
 
KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ 2. MIMOŘ. ZM ZE DNE 9.3.2017 
 
1. Rozpočtové opatření 

SPLNĚNO: rozpočtová opatření byla provedena  Ing. Lončák, MBA 
2. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt "Zpracování územních studií veřejných 

prostranství Litoměřice“ SPLNĚNO: žádost o dotaci byla podána 22.3.2017, dotace byla 
přiznána v plné výši, projekt v realizaci   Mgr. Krejza, Ing. Brunclíková  

3. Rezignace člena FV při ZM a volba nového člena SPLNĚNO    p.Wünsch 
4. Projednání podaných nabídek na pronájem areálu výstaviště „Zahrada Čech“ a uzavření 

licenční smlouvy k ochranným známkám „Zahrada Čech“, schválení vítězného uchazeče a 
schválení uzavření smluv s tímto uchazečem  
SPLNĚNO: smlouva podepsána     Mgr. Krejza, Mgr. Härting 
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KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ 3. JEDNÁNÍ ZM ZE DNE 27. 4. 2017 
 
1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 10. 4. 2017 SPLNĚNO  Ing. Lončák, MBA 
2. Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2016 SPLNĚNO   starosta 
3. Program regenerace Městské památkové rezervace Litoměřice na rok 2017 SPLNĚNO 
4. Poskytnutí dotace a finanční návratné výpomoci Slavoji Litoměřice, z.s. na pořízení 

plastového povrchu hokejbalového hřiště SPLNĚNO: smlouva podepsána 
5. Žádost o poskytnutí dotace – Sdružení pro obnovu hasičských tradic, z.s.   
 SPLNĚNO: smlouva podepsána 
6. Schválení dotací pro rok 2017 nad 50 tis. Kč v „Programu podpory v oblasti KULTURY 

v Litoměřicích a kulturního projektu „Litoměřické kulturní léto“  
 SPLNĚNO: smlouvy podepsány 
7. Schválení dotací pro rok 2017 nad 50 tis. Kč v "Programu podpory celoroční činnosti 

subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích" SPLNĚNO: smlouvy podepsány 
          starosta, Ing. Křížová 
8. Schválení obecně závazné vyhlášky o zrušení zákazu kouření  
 SPLNĚNO: OZV zveřejněna a zaslána MVČR 
9. Schválení obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku  
 SPLNĚNO: OZV zveřejněna a zaslána MVČR 
10. Schválení soudní přísedící do funkce a odvolání jiného přísedícího ze zdravotních důvodů 

SPLNĚNO: volba i odvolání přísedícího sděleno okresnímu soudu 
        starosta, Bc. Skoková 
11. Zápis likvidační komise SPLNĚNO    
12. Vyřazení vozidla MP z účetní evidence a jeho prodej – Škoda Roomster RZ 5U8 4574 
 SPLNĚNO: vozidlo prodáno přes autobazar a odepsáno z účetní evidence 
         starosta, p.Králik 
13. Dotační program „Podpora sociálních služeb pro rok 2017“  
 SPLNĚNO: žádost o dotaci podána  
14. Poskytnutí finančního příspěvku na podporu „Dobrovolnického centra“ 
 SPLNĚNO: smlouva podepsána 
15. Poskytnutí finančního příspěvku na podporu činnosti „Fondu ohrožených dětí – zařízení 

FOD Klokánek Litoměřice“ 
 SPLNĚNO: smlouva podepsána    Ing. Grund, Ing. Bc. Jurková 
16. Schválení uzavření zakladatelské smlouvy a stanov Sdružení energetických manažerů měst 

a obcí 
SPLNĚNO: Po schválení zakladatelské smlouvy a stanov ostatních zakladatelských měst 
bude mít Sdružení energetických manažerů měst a obcí právní subjektivitu.  

         starosta, Ing. Klusák Ph.D.  
17. Prominutí smluvní pokuty, dohoda o splátkách dluhu 
 SPLNĚNO: dohoda podepsána, dluh je splácen 
18. Dohoda o splátkách dluhu 
 SPLNĚNO: dohoda podepsána, dluh je splácen 
19. Dohoda o splátkách dluhu 
 SPLNĚNO: dohoda podepsána, dluh je splácen 
20. Vzdání se zástavního práva k zástavě ve výši rozdílu mezi naspořenou částkou a výší 

pohledávky 
SPLNĚNO  

21. Schválení dohody o splátkách  
PLNĚNO – žadatelka dosud dohodu nepodepsala, probíhá exekuční vystěhování 
       Mgr. Härting   

Majetkové záležitosti: Mgr. Härting, MUDr. Štěrba 
Záměry: 
22. Směna pozemku parc.č. 1345/316 o výměře 2 m2 za parc.č. 1344/16 o výměře 4 m2 (vl. 

města) v k.ú. Pokratice  
SPLNĚNO 

23. Prodej pozemku parc.č. 4030/3 o výměře 222 m2 (zast. plocha) a část pozemku parc.č. 
4030/1 v k.ú. Litoměřice 
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       SPLNĚNO: žadatel vyrozuměn o neschválení záměru 
24. Prodej pozemku o velikosti podílu ½ pozemku parc.č. 1233/22 o výměře 1627 m2 (orná 

půda) v k.ú. Sivice 
SPLNĚNO: byla zaslána KS, kupující odstoupil od smlouvy 

25. Prodej pozemku parc.č. 663/1 o výměře 329 m2 (lesní pozemek) v k.ú. Čeřeniště 
SPLNĚNO 

26. Prodej pozemku dle nezapsaného odděl. geometr. plánu parc.č. 3295/8 o výměře 7 m2 (ost. 
plocha) v k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO 

27. Směna pozemků parc.č. 828/6 a část pozemku parc.č. 828/4 za část pozemků parc.č. 831, 
828/5 a 828/3 (vl. město) vše v k.ú. Litoměřice  

      SPLNĚNO: žadatel vyrozuměn o neschválení záměru  
28. Prodej části pozemku parc.č. 828/3 v k.ú. Litoměřice  
      SPLNĚNO: žadatel vyrozuměn o neschválení záměru  
29. Prodej pozemku parc.č. 1458/1 o výměře 33 m2 (zast. plocha) v k.ú.Litoměřice  

SPLNĚNO 
30. Prodej části pozemku parc.č. 826/2 o výměře cca 9 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice  

SPLNĚNO 
31. Prodej části pozemku parc.č. 2563/21 o výměře cca 4 m2 ost. plocha v k.ú. Litoměřice  

SPLNĚNO: žadatel vyrozuměn o neschválení záměru  
32. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 4008/119 o výměře 2242 m2 včetně stavby obč. 

vybavenost (garáže) a část pozemku parc.č. 4008/95 o výměře cca 100 m2 zahrnující 
průzkumný geotermální vrt PVGT-LT1 v k.ú. Litoměřice  
SPLNĚNO: dotace nebyla poskytnuta, další postup projednán v některém ZM v roce 2018.  

33. Prodej části parc.č. 1272/1 (ostat. plocha) a části 1313/22 o celkové výměře cca 10 m2 v k.ú. 
Litoměřice  
SPLNĚNO 

34. Prodej pozemku parc.č. 1265/148 o výměře 13 m2 v k.ú. Pokratice  
SPLNĚNO 

35. Prodej části pozemku parc.č. 2355/1 (orná půda) v k.ú. Litoměřice  
SPLNĚNO 
 

      Prodeje: 
36. Nákup podílu ve výši ½ pozemků parc.č. 2736/2 o výměře 200 m2 (ostat. plocha) a 4749 o 

výměře 1120 m2 (ostat. plocha) v k.ú. Litoměřice 
      SPLNĚNO: smlouva podepsána a vložená do katastru nemovitostí 
37. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – pomníku, sektor II., evidenční 

číslo 14 B-15 městského hřbitova  
SPLNĚNO 

38. Prodej pozemku parc.č. 4362/3 o výměře 1057 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice  
SPLNĚNO: žadatelka vyrozuměna o neschválení prodeje 

39. Darování pozemku parc.č. 2725/1 o výměře 7369 m2 (ost. plocha-sportoviště) v k.ú. 
Litoměřice  
SPLNĚNO: smlouva podepsána, vložena do katastru nemovitostí 

40. Bezúplatné převzetí věcí movitých – stavebních objektů, vybudovaných na pozemcích 
v majetku Města Litoměřice v rámci stavby „Rekonstrukce ŽST Litoměřice h.n.“  
SPLNĚNO 

41. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav zařízení 
přípojky NN k části pozemku parc.č. 3209/12 v k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO: vloženo do katastru nemovitostí 

42. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační 
distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 3768/1 v k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO: Návrh smlouvy odeslán k podpisu  

43. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační 
distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 2573/4 a 2608/2 v k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO: vloženo do katastru nemovitostí 

44. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 
telekomunikačního zařízení k částem pozemků parc.č.1668/2, 2563/1 a 2563/129 v k.ú. 
Litoměřice 
SPLNĚNO: vloženo do katastru nemovitostí 
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45. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 
kanalizačního zařízení k částem pozemků parc.č. 4768/17, 4768/30, 4826/2, 4826/6 a 4826/7 
v k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO: Návrh smlouvy odeslán k podpisu 

46. Zřízení věcného břemene – služebnosti práva chůze a jízdy k pozemkům parc.č. 684/2 a 
684/1 a vodovodní přípojky k pozemkům parc.č. 684/2, 684/1 a 1159 ve prospěch vlastnictví 
pozemku parc.č. 685, na němž je umístěna stavba č.p. 105 v části obce Pokratice, vše v k.ú. 
Pokratice 
SPLNĚNO: vloženo do katastru nemovitostí 

47 Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační 
distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2469/56 v k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO: vloženo do katastru nemovitostí 

48. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 
plynárenského zařízení k části pozemků parc.č. 1002, 1045, 1094/1, 1158, 1159/1, 3100/2 a 
3226 v k.ú. Litoměřice  
SPLNĚNO: Návrh smlouvy odeslán k podpisu 

49. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační 
distribuční soustavy k části pozemků parc.č.  4011/3, 4069/1, 4098/7, 4011/11, 4011/5, 4098/1 
a 4011/4 v k.ú. Litoměřice 

 SPLNĚNO: vloženo do katastru nemovitostí 
 
 
 
KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ 4. MIMOŘ. JEDNÁNÍ ZM ZE DNE 24. 5. 2017 
 
1. Schválení záměru včetně zveřejnění záměru na pronájem areálu výstaviště Zahrada Čech, 

tj. na pronájem souboru nemovitých a movitých věcí    
 SPLNĚNO: záměr byl zveřejněn v souladu s právními předpisy Mgr. Krejza. Bc. Skoková 
2. Založení akciové společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. 
 Převod činností Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace na novou 

akciovou společnost Nemocnice Litoměřice, a.s.   
 SPLNĚNO: a.s. byla založena a od 1.10.2017 převzala činnosti PO (poskytování zdravotních 

služeb)      Ing. Grund, Bc. Skoková 
3. Revokace usnesení č. 139/6/2016 ze dne 15.09.2016 - Převod pozemku parc.č. 2355/124 

o výměře 596 m2 (orná) a parc.č. 2355/42 o výměře 97 m2 (orná půda) v k.ú. Litoměřice 
 SPLNĚNO       Mgr. Krejza, Mgr. Harting 
4. Schválení projektu „Objekt hromadného parkování u autobusového nádraží“   
 PLNĚNO: připravuje se PD a žádost o dotaci. Podaná žádost o dotaci dne 6.10.2017, projekt 

je ve fázi hodnocení.      Mgr. Červín, Ing. Brunclíková, MBA 
5. Schválení koncepce proseniorské politiky pro rok 2017-2020 města Litoměřice   
 SPLNĚNO      Ing. Grund, Ing. Bc. Jurková 
6. Rezignace člena DR 1. Geotermální Litoměřice a.s. a volba nového člena  
 SPLNĚNO: nový člen byl schválen DR  starosta, Mgr. Tym 
7. Rozpočtové opatření DDM Rozmarýn – zateplení a výměna oken  Mgr. Krejza, Ing. Křížová 
 SPLNĚNO 

 
 
 
 
KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ 5. JEDNÁNÍ ZM ZE DNE 29. 6. 2017: 
 

1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 19.6.2017 
SPLNĚNO: rozpočtová opatření byla provedena a zveřejněna na webu města  

Ing. Lončák, MBA 
2. Schválení účetní závěrky města Litoměřice za rok 2016 a Závěrečného účtu města 

Litoměřice za rok 2016 včetně Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření města 
Litoměřice za rok 2016 
SPLNĚNO: Závěrečný účet za rok 2016 a Zpráva o výsledcích přezkumu hospodaření 
zveřejněn v souladu se zákonem na webu města   Mgr. Krejza, Ing. Zalabáková 

3. Schválení Projektu "Rekonstrukce části areálu bývalých kasáren na sportovní zázemí":  
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a) záměru podání žádosti o dotaci z MŠMT -  podprogramu 133 D 531 - Podpora materiálně 
technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ 
b) zajištění spolufinancování projektu ze strany Města Litoměřice z vlastních rozpočtových 
prostředků města ve výši min. 40 % celkových uznatelných výdajů akce 
SPLNĚNO: 15. 8. 2017 podána žádost na MŠMT    Mgr. Krejza, Ing. Křížová 

4. OZV o veřejném pořádku – doplnění 
SPLNĚNO  

5. Schválení změny části města (zrušení části Za Nemocnicí) 
SPLNĚNO revokované usnesení, ke zrušení části města nedošlo   
         Mgr. Krejza, Bc. Skoková 

6. Projednání podaných nabídek na pronájem areálu výstaviště „Zahrada Čech“ a uzavření 
licenční smlouvy k ochranným známkám „Zahrada Čech“, schválení vítězného uchazeče 
a schválení uzavření smluv s tímto uchazečem 
SPLNĚNO: smlouvy byly uzavřeny    Mgr. Krejza, Bc. Skoková  

7. Vzetí na vědomí vyhodnocení TOP problémů 2017/18 z fóra, z ankety a ze sociologického 
průzkumu 
SPLNĚNO: před Fórem 2018 budou navrhovaná opatření aktualizována  

starosta, Mgr. R. Vlčková 
8. Schválení aktualizovaného zásobníku projektů Města Litoměřice 2017+ 

SPLNĚNO 
9. Schválení zprávy o naplnění Akčního plánu 2016 ke Strategickému plánu města Litoměřice 

SPLNĚNO        starosta, Ing. Šturalová 

Majetkové záležitosti:  MUDr. Štěrba, L. Jindřichová 

Záměry: 
10. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – kopaný hrob, sektor I.Jshr., 

evidenční číslo 293 na městském hřbitově  
SPLNĚNO  

11. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – klasická hrobka, sektor IV., 
evidenční číslo 87 na městském hřbitově 
SPLNĚNO  

12. Směna pozemku parc.č. 1345/312 o výměře 75 m2 za parc.č. 1345/313 o výměře 10 m2 v k.ú. 
Pokratice ve vl. města bez finančního vyrovnání 
PLNĚNO: V řešení – čeká se na zrušení předkupního práva 

13. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 4008/58 o výměře 560 m2 včetně stavby bez č.p. a části 
pozemku parc.č. 4008/1 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice  
SPLNĚNO: smlouva předána k dalšímu projednání na MF 

Prodeje: 
14. Směna pozemku parc.č. 1345/316 o výměře 2 m2 za parc.č.1344/16 o výměře 4 m2 (vl. 

města) v k.ú. Pokratice  
SPLNĚNO 

15. Prodej pozemku o velikosti podílu ½ pozemku parc.č. 1233/22 o výměře 1627 m2 (orná 
půda) v k.ú. Sivice 
SPLNĚNO: žadatelka nemá zájem odkoupit ½ pozemku a odstoupila od smlouvy   

16. Prodej pozemku parc.č. 663/1 o výměře 329 m2 (lesní pozemek) v k.ú. Čeřeniště 
SPLNĚNO: smlouva podepsána, vložena do katastru nemovitostí 

17. Prodej pozemku dle nezapsaného odděl. geometr.plánu parc.č. 3295/8 o výměře 7 m2 
(ost.plocha) v k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO 

18. Prodej pozemku parc.č. 1458/6 o výměře 6 m2 a parc.č. 1458/8 o výměře 3 m2 (zast. plocha) 
v k.ú.Litoměřice   
SPLNĚNO: KS vložená do katastru   

19. Prodej pozemku parc.č. 1458/7 o výměře 5 m2 a parc.č. 1458/9 o výměře 3 m2 (zast. plocha) 
v k.ú.Litoměřice   
SPLNĚNO 

20. Prodej pozemku parc.č. 1458/1 o výměře 16 m2 (zast. plocha) v k.ú.Litoměřice   
SPLNĚNO 

21. Prodej pozemku parc.č. 826/3 o výměře 16 m2 (ostat. plocha) v k.ú. Litoměřice  
SPLNĚNO 

22. Prodej pozemku parc.č. 1313/117 (ostat. plocha) o výměře 8 m2 v k.ú. Litoměřice    
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SPLNĚNO 
23. Prodej pozemku parc.č. 1265/148 o výměře 13 m2 v k.ú. Pokratice  

SPLNĚNO 
24. Nákup části nemovité věci – stavby bez č.p. stojící na pozemku parc.č. 2719/41 o výměře 

61 m2 v k.ú. Litoměřice (vl. město) 
SPLNĚNO: žadatel vyrozuměn o neschválení záměru 

25. Žádost Hospicu sv. Štěpána 
SPLNĚNO: smlouva podepsána     Ing. Grund 

26. Nákup stavby, která se nezapisuje do katastru nemovitostí, bývalého železničního tunelu 
v k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO: smlouva o smlouvě budoucí podepsána 

27. Bezúplatný převod pozemků – přijetí daru parc. č. 1345/311, 1345/308, 1345/309 a 1344/3  
o celkové výměře 533 m2 v k.ú. Pokratice  
SPLNĚNO: žadatelka požádala o zrušení předkupního práva 

28. Prodej pozemku parc.č. 4008/129 o výměře 48 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO: smlouva podepsána, vložena do katastru nemovitostí 

29. Bezúplatný převod nemovité věci – pozemku parc.č.1267/25 (ostat. plocha) v k.ú. 
Litoměřice, smlouva č.j. 3005/2017 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha 
SPLNĚNO: smlouva podepsána 

30. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav dešťové 
kanalizace k části pozemku parc.č. 4855/1 v k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO: smlouva podepsána 

31. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační 
distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 848/3 v k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO: smlouva podepsána 

32. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 
kanalizačního zařízení k části pozemku parc.č. 4889/3 k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO: smlouva podepsána 

 
 
 
 
KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ 6. MIMOŘ. JEDNÁNÍ ZM ZE DNE 10. 8. 2017: 
 
1. Žádost o finanční podporu projektu „Rekonstrukce sportovního areálu Pod Radobýlem 

Litoměřice“ - Gardenline Litoměřice, spolek, IČ: 02166208, sídlem Šeříková 405/13, 412 01 
Litoměřice – dotační program MŠMT Program 133 530 Podpora materiálně technické 
základny sportu 

 SPLNĚNO: 14. 8. 2017 předáno žadateli usnesení ZM  Mgr. Krejza 
2. Žádost o poskytnutí dotace na činnost FK Litoměřicko, z.s, - rozpočtové opatření odboru 

ŠKSaPP       SPLNĚNO: 16. 8. 2017 podepsána VPS o poskytnutí dotace a dotace vyplacena  
Mgr. Krejza 

3. Změna (dodatek) Zřizovací listiny Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové 
organizace SPLNĚNO      Ing. Grund 

4. Schválení návrhu dodatku ke Smlouvě o bezúplatném převodu č. ULT 3370/07 uzavřené 
mezi Městskou nemocnicí v Litoměřicích, příspěvková organizace a Česká republika – Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majetkových SPLNĚNO Ing. Grund 

 
 
 
KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ 7. JEDNÁNÍ ZM ZE DNE 14. 9. 2017: 
 
1. Převod činností z Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace 

na Nemocnici Litoměřice, a.s.  
a) Rozhodnutí o zrušení Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvková organizace IČO: 

00830488 s účinností od 01. 10. 2017  
b) Předložení nabídky Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvkové organizace 

na bezúplatný převod přebytečného a nepotřebného majetku nemocnice Městu Litoměřice  
c) Rozhodnutí Města Litoměřice o bezúplatném přijetí majetku  
d) Schválení smlouvy o bezúplatném převodu majetku  
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e) Schválení Smlouvy o prodeji obchodního závodu Městské nemocnice v Litoměřicích, 
příspěvkové organizace obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s.  

f) Rozhodnutí o peněžitém vkladu do Nemocnice Litoměřice, a.s. za účelem navýšení 
základního kapitálu a.s. s možností započtení vůči pohledávce za a.s. 

 SPLNĚNO: smlouva o bezúplatném převodu majetku vložena do katastru nemovitostí, 
smlouva o prodeji uzavřena a zveřejněna. Peněžitý vklad proúčtován v účetnictví města
         Ing. Lončák, MBA 

2. a) Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 4.9. 2017 
 b) Rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP – havárie   
 SPLNĚNO: rozpočtová opatření provedena a zveřejněna na webu města   
3. Dotace pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s.  

SPLNĚNO: smlouva podepsána oběma stranami, finance odeslány       Ing. Zalabáková 
4. Zrušení PO Centrum cestovního ruchu Litoměřice 
 SPLNĚNO: Usnesení ZM odesláno ředitelce CCR Litoměřice s datem 25. 9. 2017 
           Ing. Křížová 
5. Schválení změny rozdělení oblastí působnosti pro starostu města v souvislosti se vznikem 

nového odboru Městského úřadu Litoměřice SPLNĚNO 
6. Obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku   
 SPLNĚNO: vyhláška byla vyvěšena a prošla právním posouzením MV ČR 
7. Obecně závazná vyhláška o regulaci hazardu  
 SPLNĚNO: vyhláška byla vyvěšena a prošla právním posouzením MV ČR   Bc. Skoková 
8. Prominutí dluhu včetně příslušenství 
 SPLNĚNO: dohoda podepsána    Mgr. Härting   
9. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – DDM Rozmarýn – TKM Propojování 

formálního a neformálního vzdělávání  
SPLNĚNO: Finalizace žádosti v rámci připomínkového období byla odeslána 10. 11. 2017 
a 13. 11. 2017 splnil projekt fázi hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí  

         Ing. Křížová 
10. Schválení Projektu "Regenerace panelového sídliště Pokratice - IV. etapa 2018“:  
a) záměru podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu z Programu podpory bydlení MMR ČR 

pro rok 2018 -  podprogramu Regenerace sídlišť 2018 pro akci „Regenerace panelového 
sídliště Pokratice - IV. etapa 2018“  

b) projektové studie „Regenerace panelového sídliště Pokratice - IV. etapa 2018“, přikládané 
se všemi povinnými náležitostmi jako příloha k žádosti o výše uvedenou dotaci 

c) zajištění spolufinancování projektu „Regenerace panelového sídliště Pokratice - IV. etapa 
2018“ ze strany města Litoměřice z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši min. 
30 % celkových rozpočtových nákladů akce 

 PLNĚNO: dotační titul nebyl pro r. 2018 doposud vyhlášen. Bude vyhlášen 06/2018 
         Ing. Brunclíková, MBA 
11. Revokace usnesení č. 92/5/2017 ze dne 29.06.2017 – zrušení části města 
 SPLNĚNO: realizace původního usnesení byla zastavena 

         Bc. Skoková 
Majetkové záležitosti: 
Záměry: 
12. Prodej části pozemku parc.č. 2472/3 v k.ú. Litoměřice 

PLNĚNO: smlouva připravená k podpisu 
13. Prodej pozemků parc.č. 2541/8 o výměře 1769 m2 (ost. plocha), parc.č. 2542/3 o výměře 204 

m2 (ost. plocha) a 2543/7 o výměře 124 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice  
PLNĚNO: KS zaslána k podpisu 

14. Prodej pozemku parc.č. 2229/8 o výměře 20 m2 (zast. plocha), parc.č. 2229/9 o výměře 
20 m2 (zast. plocha) a 2229/10 o výměře 500 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice  
PLNĚNO: KS zaslána k podpisu 

Prodeje: 

15. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – klasická hrobka, sektor IV., 
evidenční číslo 87 na městském hřbitově  
SPLNĚNO: smlouva podepsána 

16. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – kopaný hrob, sektor I.Jshr., 
evidenční číslo 293 na městském hřbitově  
SPLNĚNO: smlouva podepsána 
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17. Směna pozemku parc.č. 1345/312 o výměře 75 m2 za parc.č. 1345/313 o výměře 10 m2 v k.ú. 
Pokratice ve vl. města bez finančního vyrovnání 
PLNĚNO: V řešení, do příštího ZM bude dán odborem ÚRM návrh na zrušení předkupního 
práva podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. 

18. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 4008/58 o výměře 560 m2 včetně stavby bez č.p. 
a pozemku parc.č. 4008/130 (ost. plocha) o výměře 942 m2 v k.ú. Litoměřice  
SPLNĚNO: Smlouva podepsána a zaslána MOČR 

19. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1773/2 o výměře 1189 m2 (ost. plocha-komunikace) 
v k.ú. Litoměřice od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha  
SPLNĚNO: smlouva podepsána 

20. Prodej pozemku parc.č. 2355/151 o výměře 1724 m2 v k.ú. Litoměřice  
SPLNĚNO: smlouva podepsána 

21. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační 
distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 1345/12 v k.ú. Pokratice 

SPLNĚNO: smlouva podepsána 
22. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační 

distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 1345/12, 1345/20 a 1345/117 v k.ú. Pokratice 

SPLNĚNO: smlouva podepsána 
23. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační 

distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 657/48 v k.ú. Pokratice 

SPLNĚNO: smlouva podepsána 
24. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační 

distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 4006/1 a 4006/93 v k.ú. Litoměřice 

SPLNĚNO: smlouva podepsána 
25. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační 

distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 4011/3 a 4011/8 v k.ú. Litoměřice 

SPLNĚNO: smlouva podepsána 
26. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 

kanalizačního zařízení k části pozemků parc.č. 1045,1158 a 119/4 v k.ú. Litoměřice 

SPLNĚNO: smlouva podepsána 
27. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 

telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 3718/103 v k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO: smlouva podepsána 

28. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační 
distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 4008/1 a 4008/40 v k.ú. Litoměřice 
SPLNĚNO: smlouva podepsána 

29. Schválení doporučení Radě Ústeckého kraje ve věci vyhlášení konkursního řízení 
na obsazení funkce ředitele Gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích  
SPLNĚNO: Usnesení ZM bylo zasláno Ústeckému kraji datovou zprávou  

 Mgr. Krejza 
 

 

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ 8. JEDNÁNÍ ZM ZE DNE 7.12. 2017: 
 
1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 27.11.2017  Ing. Lončák, MBA 

SPLNĚNO: rozpočtová opatření provedena a zveřejněna na webu města 
2. Návrh rozpočtu města na rok 2018 

SPLNĚNO: rozpočet zveřejněn na webu města 
3. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2019–2020  

SPLNĚNO: střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn na webu města   
        Mgr. Krejza, Ing. Zalabáková  

4. Žádost o dotaci JC Litokan Litoměřice, z.s. 
PLNĚNO: bude předloženo na 1. jednání ZM 1.2. 2018 

5. Prominutí splátky Slavoj Litoměřice, z.s. 
SPLNĚNO: dne 7. 12. 2017 podepsán dodatek č. 1 k VPS o poskytnutí dotace 

6. Poskytnutí dotace na činnost pro rok 2018 HC Stadion Litoměřice, z. s. 
SPLNĚNO: dne 14. 12. 2017 podepsána VPS o poskytnutí dotace 

7. Poskytnutí dotace na činnost pro rok 2018 FK Litoměřicko, z.s. 
SPLNĚNO: dne 18. 12. 2017 podepsána VPS o poskytnutí dotace 
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8. Poskytnutí dotace na činnost pro rok 2018 Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s. 
SPLNĚNO: dne 14. 12. 2017 podepsána VPS o poskytnutí dotace 

9. Poskytnutí dotace na činnost pro rok 2018 TJ Slovan Litoměřice z.s. 
SPLNĚNO: dne 18. 12. 2017 podepsána VPS o poskytnutí dotace 

10. Veřejnoprávní smlouva mezi obcemi o zajištění povinné školní docházky v jiné obci 
 SPLNĚNO: Smlouva byla podepsána s datem 19. 12. 2017 
11. Obecně závazná vyhláška o spádových obvodech základních škol v Litoměřicích 
 SPLNĚNO: OZV byla vyvěšena  
12. Poskytnutí individuální dotace společnosti Zahrada Čech s.r.o. – „Vánoční trhy 

v Litoměřicích“ 
 SPLNĚNO: VP smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána dne 18. 12. 2017 a po vyvěšení 

do registru smluv byla předána na ekonomický odbor k proplacení.   
        Mgr. Krejza, Ing. Křížová 

13. Poskytnutí individuální dotace na provozní a investiční náklady pro r. 2018 společnosti 
Nemocnice Litoměřice, a.s. 

a) Pořízení sanitního vozu 
b) Provoz lůžkového zdravotnického zařízení    

SPLNĚNO          
14. Poskytnutí finančního daru Diakonie ČCE – Střediska křesťanské pomoci v Litoměřicích 

z rozpočtu města Litoměřice 
 SPLNĚNO: smlouva podepsána 
15. Převod poskytnuté dotace ze služby na službu v rámci poskytovatele sociálních služeb – 

Diakonie ČCE, Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích 
SPLNĚNO: smlouva podepsána 

16. Podpora sociálních služeb pro rok 2018 SPLNĚNO Ing. Grund, Ing. Bc. Jurková 
17. Vyjádření pověřovatele k výkonu služby obecného hospodářského zájmu pro Nemocnici 

Litoměřice a.s. SPLNĚNO    Ing. Lončák, MBA 
18. Schválení Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2018  

SPLNĚNO: zveřejněno na webu města 
19. Schválení postupu pro aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Litoměřice 

a zásobníku projektů SPLNĚNO – proces zahájen      
20. Schválení Místního akčního plánu rozvoje školství na ORP Litoměřice SPLNĚNO 
         Mgr. Krejza, Ing. Šturalová 
21. Revokace usnesení č. 48/3/2017 ze dne 27.4.2017 a schválení uzavření zakladatelské 

smlouvy a stanov Sdružení energetických manažerů měst a obcí   
SPLNĚNO: Po schválení zakladatelské smlouvy a stanov ostatních zakladatelských měst 
bude mít Sdružení energetických manažerů měst a obcí právní subjektivitu.  
        Mgr. Krejza, Ing. Klusák, Ph.D. 

22. Zrušení předkupního práva pro část pozemku parc. č. 857/22 v k.ú. Litoměřice 
PLNĚNO: Připravuje se návrh vkladu do KN. 

23. Zrušení předkupního práva pro část pozemků parc. č. 1345/5, 1345/24 a 1345/154 vše 
v k.ú. Pokratice  
PLNĚNO: Připravuje se návrh vkladu do KN. 

24. Informace o dosavadním stavu zpracování a projednání Změny č.3 Územního plánu 
Litoměřice SPLNĚNO    Mgr. Červín, Ing. Brunclíková, MBA 

25. Prominutí příslušenství dluhu  
SPLNĚNO: Dohoda a prominutí příslušenství dluhu připravena k podpisu 

26. Prominutí příslušenství dluhu 

SPLNĚNO: Dohoda a prominutí příslušenství dluhu již podepsána 

        Mgr. Krejza, Mgr. Härting 
27. Volba soudních přísedících SPLNĚNO 
28. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za komunální odpad   

SPLNĚNO: vyhláška byla vyvěšena a zaslána MV ČR k právnímu posouzení  
        Mgr. Krejza, Bc. Skoková 

29. Schválení Statutu sociálního fondu SPLNĚNO Mgr. Krejza, Mgr. Čigáš 
30. Schválení poskytování měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva – revokace 

usnesení  SPLNĚNO     Ing. Grund 
31. Schválení dodatku č. 3 k Zakládací smlouvě Destinační agentury České středohoří, o.p.s. 

PLNĚNO: Krajské zastupitelstvo bude dodatek schvalovat na svém zasedání v únoru 2018
        L. Wünsch 
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32. Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her -  Návrh nebyl schválen
        Mgr. Panaš 

Majetkové záležitosti:      MUDr. Štěrba, Mgr. Härting 
Záměry: 
33. Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 2552/4 o výměře 605 m2 (zahrada) v k.ú. 

Litoměřice dle nezapsaného GP na ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
SPLNĚNO 

34. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 5254/1 o výměře 516 m2 (zast. plocha) včetně stavby 
bez čp. v k.ú. Litoměřice 
PLNĚNO: Převod bude projednán v ZM dne 1.2.2018 

35. Prodej část pozemku parc. č. 4008/1 o výměře cca 600 m2 (ost. plocha-komunikace) v k.ú. 
Litoměřice  
SPLNĚNO: odepsáno oznámení o neschválení záměru 

Prodeje: 
36. Prodej pozemku parc. č. 2472/143 o výměře 584 m2 v k.ú. Litoměřice  

PLNĚNO: smlouva připravená k podpisu 
37. Prodej pozemků parc.č. 2541/8 o výměře 1769 m2 (ost. plocha), parc.č. 2542/3 o výměře 

204 m2 (ost. plocha) a 2543/7 o výměře 124 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice  
PLNĚNO: smlouva odeslána k podpisu 

38. Prodej pozemku parc.č. 2229/8 o výměře 20 m2 (zast. plocha), parc.č. 2229/9 o výměře 
20 m2 (zast. plocha) a 2229/10 o výměře 500 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice  
PLNĚNO: smlouva odeslána k podpisu 

39. Nákup pozemku parc.č. 2355/146 o výměře 761 m2 (orná půda) v k.ú. Pokratice 
SPLNĚNO: odesláno oznámení 

40. Nákup pozemků parc.č. 600/56 o výměře 292 m2 (ost. plocha), 600/57 o výměře 25 m2 (ost. 
plocha) a 602 o výměře 133 m2 (zast. plocha) včetně stavby č.p. 39 (kulturní památka) v k.ú. 
Pokratice 
PLNĚNO: smlouva připravená k podpisu 

41. Částečná revokace usnesení č. 140/7/2017 ze dne 14.09.2017 - Bezúplatný převod pozemku 
parc.č. 4008/58 o výměře 560 m2 včetně stavby bez č.p. a pozemku parc.č. 4008/130 (ost. 
plocha) o výměře 942 m2 v k.ú. Litoměřice  
PLNĚNO: smlouva podepsána a předána na MO k dalšímu schválení na MF 

42. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační 
distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4447/1 v k.ú. Litoměřice 

 SPLNĚNO 
43. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační 

distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2476/1, 2483/1 a 5251/20 v k.ú. Litoměřice 
 SPLNĚNO 
44. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační 

distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2188/1, 2188/8 a 2530/1 v k.ú. Litoměřice 
 SPLNĚNO 
45. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 

telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 187/1 v k.ú. Pokratice 
 SPLNĚNO 
46. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 

telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 600/25 v k.ú. Pokratice 
 SPLNĚNO 
47.  Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav kabelového 

vedení NN k části pozemků parc.č. 4008/1 a 4008/66 v k.ú. Litoměřice 
 SPLNĚNO 
48. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 

vodovodního zařízení k části pozemku parc.č. 4535 k.ú. Litoměřice 
 SPLNĚNO 



M ě s t o L i t o m ě ř i c e 

 

NÁVRH DO ZM 

 

pro jednání ZM , dne: 1. února 2018 

předkládá: Tomáš Sarnovský, ANO 

 

Návrh: 

Povinnost RM informovat ZM o rozhodování o Nemocnici Litoměřice a.s. 

 

Odůvodnění: 
Vážení kolegové zastupitelé,  
Na svém zářijovém zasedání se na ZM nepodařilo schválit můj protinávrh znění usnesení spočívající ve 

vyhrazení si rozhodovací pravomoci pro ZM. Podstatou předkládaného protinávrhu byla snaha o veřejnou 
kontrolu zásadních rozhodnutí spojených s transformací příspěvkové organizace Městské nemocnice 

Litoměřice na akciovou společnost Nemocnice Litoměřice a.s..  

 

Vzhledem k tomu, že se v rámci transformačního procesu dá očekávat zásadní přesun významných finančních 

prostředků a také je zde předpoklad provedení nevratných majetkoprávních změn, dovoluji si po konzultacích 
s většinou stran zastoupených v ZM a finálním znění vypracovaným společně s Právním odd. MěÚ 
Litoměřice navrhnout ZM následující návrh na usnesení: 

 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Litoměřice schvaluje: 
 
Na základě usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. ../../2018 (přijatého na zasedání ZM dne 1. února 

2018) má Rada města Litoměřice povinnost informovat zastupitelstvo o své připravované činnosti ve 
vztahu ke společnosti Nemocnice Litoměřice a.s., a to o plnění úkolů zakladatele a rozhodování jakožto 
jediného společníka. ZM přijímá tuto informaci formou usnesení “Vzetí na vědomí”. Zařazení bodu na 
jednání ZM se bude týkat zejména: 
 

1. rozhodnutí o převodu nemovitého majetku ve vlastnictví společnosti Nemocnice Litoměřice a.s. 

v každém jednotlivém případě v hodnotě nad 4 mil. Kč, přičemž převody se nesčítají, 

 

2. schválení převodu obchodního závodu společnosti Nemocnice Litoměřice a.s. nebo jeho části, uzavření 
smlouvy o nájmu, pachtu, koncesi či prodeji obchodního závodu společnosti Nemocnice Litoměřice 

a.s. nebo jeho části a uzavření smlouvy zřizující zástavní právo k obchodnímu závodu společnosti 

Nemocnice Litoměřice a.s. nebo jeho části,  

 

3. zatěžování věcí ve vlastnictví společnosti Nemocnice Litoměřice a.s., které budou sloužit poskytování 

zdravotních služeb jiným subjektem, právy třetích osob, včetně jejich pronajímání, kdy hodnota věci 

nebo objem nájemného za sjednané období přesáhne 6 mil. Kč,  

 

4. zřizování zástavních práv k věcem, pohledávkám a jiným právům společnosti Nemocnice Litoměřice a.s., 

 

5. uzavírání smluv o půjčce nebo úvěru společností Nemocnice Litoměřice a.s., v součtu hodnot půjček 

a úvěrů nad 15 mil. Kč. 

 

 
Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                              



M ě s t s k ý    ú ř a d    v    L i t o m ě ř i c í c h 
 

 

 

 N Á V R H   D O   ZM 
 

 
pro jednání ZM, dne: 1. 2. 2018 
předkládá: odbor územního rozvoje 
 
 

Návrh předložit před jednáním ZM, nejpozději do čtvrtka (7 dní před jednáním) do 12.00 hod. 
sekretariátu města.. Po zařazení do programu předkládá navrhovatel osobně s řádným odůvodněním. 

Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření 
tohoto odboru. Předkládající odbor předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu a 1x 
navrhovateli. 

 
Návrh: 
Zrušení předkupního práva u pozemků parc. č. 4176/2  a 4176/10  v k.ú. Litoměřice 

 
Odůvodnění: 
Pro pozemky parc. č. parc. č. 4176/2  a 4176/10  v k.ú. Litoměřice bylo dle § 101 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů zřízeno 
vydáním současně platného Územního plánu Litoměřice, respektive jeho změn, předkupní právo pro 
Město Litoměřice. To bylo u zmíněných pozemků zřízeno z důvodu vymezení plochy vybrané veřejné 
infrastruktury “ Plocha veřejného prostranství – veřejná zeleň – městský park Mostka“.  
Důvodem žádosti o zrušení předkupního práva je záměr převést zmíněné pozemky do vlastnictví 
společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s. a to z důvodu toho, že výše uvedené pozemky 
jsou již dlouhodobě pod společným oplocením technické infrastruktury vodojem Radobýl 2.  
 
Dopad do rozpočtu města: 
Nemá dopad do rozpočtu města. 
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje zrušení předkupního práva u pozemků parc. č. 4176/2  a 4176/10  v k.ú. Litoměřice 

 

 

 

 

 

 

 

 
Podpis navrhovatele: __________________    Přijaté usnesení ZM č.: ___________________ 
 



 



 



 



M ě s t s k ý    ú ř a d    v    L i t o m ě ř i c í c h 
 

 

 

 N Á V R H   D O   ZM 
 

 
pro jednání ZM, dne: 01.02.2018 
předkládá: Mgr. Václav Červín 
zpracoval: odbor územního rozvoje 
 
 

Návrh předložit před jednáním ZM, nejpozději do čtvrtka (7 dní před jednáním) do 12.00 hod. 
sekretariátu města. Po zařazení do programu předkládá navrhovatel osobně s řádným odůvodněním. 

Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření 
tohoto odboru. Zpracovatel vyhotoví a předkládající předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu 
a 1x navrhovateli. 

 
Návrh: 
Zrušení předkupního práva u části pozemku parcelní číslo 2355/5 v katastrálním území Litoměřice 
označené ve smyslu geometrického plánu č. 4545-354/2017 jako pozemek parcelní číslo 2355/152 
v katastrálním území Litoměřice.  

 
Odůvodnění: 
Pro pozemek parcelní číslo 2355/5 v katastrálním území Litoměřice bylo dle § 101 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zřízeno 
vydáním současně platného Územního plánu Litoměřice, ve znění jeho změn, předkupní právo pro 
Město Litoměřice. To bylo u zmíněného pozemku zřízeno z důvodu vymezení veřejně prospěšné 
stavby dopravní infrastruktury, v daném případě se jedná o „Místní propojovací komunikace v prostoru 
Miřejovická stráň“. 
Předmětný návrh na zrušení předkupního práva je předkládán na základě žádosti ze dne 17.01.2018, 
kterou podala společnost Chládek & Tintěra, a.s., IČO: 627 43 881 zastoupená Advokátní kanceláří 
JUDr. Jiří Kadeřábek, Mgr. Radek Fišar, advokát. Žadatel o zrušení předkupního práva je vlastníkem 
předmětného pozemku a na jeho oddělené části plánuje realizaci budoucí výstavby rodinného domu. 
Oddělovaná část pozemku, u které je zrušení předkupního práva požadováno, nikterak nekoliduje 
s vymezeným koridorem místní komunikace a tento plně respektuje.  
 
Dopad do rozpočtu města: 
Nemá dopad do rozpočtu města. 
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje zrušení předkupního práva u části pozemku parcelní číslo 2355/5 v katastrálním území 
Litoměřice označené ve smyslu geometrického plánu č. 4545-354/2017 jako pozemek parcelní číslo 
2355/152 v katastrálním území Litoměřice. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Podpis navrhovatele: __________________    Přijaté usnesení ZM č.: ___________________ 











M ě s t s k ý    ú ř a d    v    L i t o m ě ř i c í c h 
 

 

 

 N Á V R H   D O   ZM 
 

 
pro jednání ZM, dne: 01.02.2018 
předkládá: Mgr. Václav Červín 
zpracoval: odbor územního rozvoje 
 
 

Návrh předložit před jednáním ZM, nejpozději do čtvrtka (7 dní před jednáním) do 12.00 hod. 
sekretariátu města. Po zařazení do programu předkládá navrhovatel osobně s řádným odůvodněním. 

Má-li návrh souvislost s činností jiného odvětvového odboru MěÚ, je nutno uvést vyjádření 
tohoto odboru. Zpracovatel vyhotoví a předkládající předloží ZM návrh ve 2 vyhotoveních - 1x k zápisu 
a 1x navrhovateli. 

 
Návrh: 
Zrušení předkupního práva u části pozemku parcelní číslo 3408/52 v katastrálním území Litoměřice 
označené ve smyslu geometrického plánu č. 4474-140/2016 jako pozemek parcelní číslo 3408/107 
v katastrálním území Litoměřice.  

 
Odůvodnění: 
Pro pozemek parcelní číslo 3408/52 v katastrálním území Litoměřice bylo dle § 101 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, zřízeno vydáním současně platného Územního plánu Litoměřice, ve znění jeho změn, 
předkupní právo pro Město Litoměřice. To bylo u zmíněného pozemku zřízeno z důvodu vymezení 
veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury, v daném případě se jedná o „Místní propojovací 
komunikace v prostoru severně a jižně od železniční stanice Litoměřice Horní nádraží“. 
Předmětný návrh na zrušení předkupního práva je předkládán na základě požadavku vlastníka 
předmětného pozemku, tedy SŽDC, státní organizace, IČO: 709 94 234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 110 00 Praha 1 o sdělení, zda i nadále platí, že v případě oddělené části pozemku, nově 
označené parcelním číslem 3408/107, Město Litoměřice své předkupní právo neuplatní a tuto část by 
tak bylo možné prodat vlastníku objektu na sousedním pozemku parcelní číslo 3408/51 v katastrálním 
území Litoměřice (Kubík Vladimír, č. p. 1, 41201 Trnovany). 
Ve smyslu výše uvedeného geometrického plánu č. 4474-140/2016 jsou z původního pozemku 
parcelní číslo 3408/52 odděleny dvě části označené nově parcelními čísly 3408/106 a 3408/107, 
přičemž dle Územního plánu Litoměřice se zmíněná veřejně prospěšná stavba dotýká pouze 
oddělovaného pozemku parcelní číslo 3408/106. Tento pozemek chce město využít též pro svůj 
záměr vybudovat zde záchytné parkoviště, a tedy i nadále má zájem nabýt tento do svého vlastnictví. 
V případě nově vzniklého pozemku parcelní číslo 3408/107 tomu již tak není, tudíž není nutné nadále 
u tohoto pozemku uplatňovat předkupní právo pro město. 
 
Dopad do rozpočtu města: 
Nemá dopad do rozpočtu města. 
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje zrušení předkupního práva u části pozemku parcelní číslo 3408/52 v katastrálním území 
Litoměřice označené ve smyslu geometrického plánu č. 4474-140/2016 jako pozemek parcelní číslo 
3408/107 v katastrálním území Litoměřice.  
 

 

 

 

 
Podpis navrhovatele: __________________    Přijaté usnesení ZM č.: ___________________ 











 



M ě s t o     L i t o m ě ř i c e 
 
 

N Á V R H   D O   ZM 
 
 

pro jednání ZM, dne:  1.2.2018 
předkládá: Mgr. Karel Krejza, místostarosta 
zpracovatel: Ing. Pavel Gryndler, vedoucí odboru životního prostředí 
 
 
Návrh:  Vyslovení nesouhlasu s novelou zákona o odpadech, směřující k navýšení 

poplatku za ukládání komunálního odpadu.  
 
Odůvodnění: 
Česká asociace odpadového hospodářství dopisem ze dne 17.1.2018 informovala o přípravě 
novely zákona o odpadech, který nesystémově navrhuje razantní a skokové zdražení 
skládkovacích poplatků, jejichž plátci jsou obce a města.  
Důvodem je zájem na vytvoření ekonomického prostoru pro výstavbu nových spaloven 
odpadů, který je ale zakrýván potřebou rychlého zákazu skládkování TKO v ČR a to k roku 
2024, s odkazem na Evropskou unii. Přitom legislativa EU žádný takový zákaz nezná, pouze 
omezuje skládkování neupravených komunálních odpadů na 10 % k roku 2030 s čímž lze 
zcela souhlasit.   
Navrhovaná novela zákona o odpadech počítá se čtyřnásobným zdražení poplatku za 
ukládání komunálního odpadu na skládce, ze současných 500 Kč na 2000 Kč. Důsledkem 
této novely, pokud by byla prosazena by bylo i výrazné snížení separování odpadů občany.    
 
Takovýto návrh novely zákona o odpadech by měl být připravován po schválení nových 
evropských odpadových směrnic, jejichž schválení se předpokládá v první polovině roku 
2018. Návrh novely tohoto zákona by měl být připravován se zásadním důrazem na 
připomínky obcí a měst, které v případě komunálních odpadů většinově systém platí.   
 
Návrh na usnesení:  
ZM nesouhlasí s novelizací zákona o odpadech, jehož schválením by došlo    
k čtyřnásobnému a skokovému zdražení poplatků za ukládaní komunálního odpadu na 
skládkách.  
ZM vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně čelily 
podobným účelovým snahám, které obce a města vystavují zřejmému riziku potřeby 
navýšení nákladů na odpadové hospodářství.  
 
 
 
 
Podpis navrhovatele:      Přijaté usnesení ZM č.:        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Základní organizace Litoměřice 

 

 
Název materiálu :  

OZV o regulaci provozování hazardních her, pro jednání ZM dne 1.2.2018 
 
Označení zpracovatele a předkladatele :  
Strana zelených Litoměřice, zastupitel Mgr. Petr Panaš 
 
Určení zpracovatele: 
V § 5 odst. 3 Jednacího řádu ZM je uvedeno: Potřebné podklady zajišťuje a materiály 

zpracovává zpravidla příslušný odbor městského úřadu (dále jen „zpracovatel“), přičemž 

podle potřeby žádá o součinnost další odbory nebo příspěvkové organizace; součástí 

materiálů jsou také stanoviska příslušných výborů a komisí. V souladu s jednacím řádem 
žádám, aby byl určen příslušný odbor MěÚ, který získá všechny potřebné podklady, osloví 
jiné kompetentní odbory či komise RM s žádostí o stanovisko, vše zpracuje a podklady 
připraví pro jednání ZM dne 1.2.2018. 
 
Důvod předložení:  
Předkládám text vyhlášky, která vychází z mnou původně navrhované obecně závazné 
vyhlášky, je však mírně poupravena Ministerstvem vnitra. Vyhlášku, kterou navrhuji 
projednat, měl MěÚ v dostatečném předstihu od MV k dispozici, z nepochopitelných důvodů 
s ní však zastupitele neseznámil. Proto žádám o nové projednání na tomto jednání ZM.  
 

Odůvodnění : 
Vysoká dostupnost hazardních her je faktor, který má negativní vliv na společnost v dané 
lokalitě. Bylo prokázáno, že větší dostupnost hazardních her vede k nárůstu problémového a 
patologického hraní s výskytem zdravotních a sociálních škod včetně zadlužení. 

V roce 2014 Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS) ustavilo pracovní 
skupinu k vedení oborné diskuze o rizikovém potenciálu hazardních her. Měřením 
hodnotícího nástroje pro posouzení rizikového potenciálu hazardních her (AsTERiG) bylo 
prokázáno, že EHZ mají vysoce rizikový potenciál pro rozvoj problémového nebo 
patologického hráčství.   

Společenské náklady na hazardní hraní 

V relevantních studiích byl jako převážně negativní hodnocen vliv hazardu v obcích na obecní 
infrastrukturu, turistický ruch, úroveň sportovního a kulturního života, vzhled veřejného 
prostoru, počet obyvatel, kulturní vyžití a úroveň trávení volného času. 

Identifikované společenské náklady na hazardní hraní se v ČR v roce 2012 pohybovaly ve 
velmi konzervativních odhadech ve výši mezi 14,2 a 16,1 mld. Kč. Většina nákladů vzniká 
v souvislosti s hraním na EHZ, jejichž výrazné omezení v jiných částech světa vedlo k 
prokazatelnému snížení počtu patologických hazardních hráčů a tím i společenských nákladů 



na hazardní hraní. 

Dopady na hráče 

Hraní hazardních her je součástí syndromu rizikového chování v dospívání, protože je zřejmá 
souvislost hraní na EHZ s kouřením, užíváním alkoholu i nelegálních drog. 

Problémoví hráči, dle výzkumu NMS o užívání návykových látek z roku 2012, vykazují také 
vyšší výskyt současného užívání návykových látek a poruch spojených s jejich užíváním – týká 
se to užívání legálních látek (alkoholu, tabáku, energetických nápojů, léků), ale také 
nelegálních drog, především konopných látek a pervitinu. 

Jedním z projevů problémového hráčství je vyšší průměrná peněžní útrata na sázení, nežli je 
tomu u zbytku populace. Tyto vysoké výdaje poté často vedou k nejrůznějším finančním a 
jiným problémům včetně sociálních dopadů na okolí problémového hráče, vysoké procento 
sebevražd a vysoké míry drobných, ale i závažných majetkových a násilných trestných činů. 

 

Návrh regulace 

Po vzoru některých dalších obcí (např. Havířova) vyhláška navrhuje zakázat technickou hru 
(hrací automaty) na celém území města Litoměřic. Tato forma regulace cíleně postihuje 
neproblematičtější část hazardního hráčství, kterou je technická hra. Jedná se úmyslně o 
minimalistický (ve smyslu jeho jednoduchosti) regulační zásah. Ostatní formy hazardu (bingo, 
živá hra, turnaje malého rozsahu), které se na území města vyskytují pouze okrajově nebo 
vůbec a nepůsobí zatím významnější škody, lze v případě potřeby regulovat novelou vyhlášky 
v budoucnosti. Platná povolení postupně pozbudou platnosti a nová nebudou z důvodu 
existence této vyhlášky vydávána. Dojde k postupnému útlumu heren na nulu.  

Zhodnocení dopadů vyhlášky na primární a sekundární kriminalitu související s hraním 
hazardních her 

Nelegální hazard je sám o sobě kriminálním chováním (tzv. kriminalita primárně související 
s hraním hazardních her). Snížení počtu provozoven s EHZ zvyšuje riziko vzniku provozoven 
bez patřičného povolení. Z dostupných údajů z ČR a Maďarska, kde planí plošná prohibice 
EHZ na celém území, je patrné, že toto riziko není závažné, tedy že po zavedení regulace či 
úplného zákazu nebyl zaznamenán významný nárůst výskytu nelegálních herních míst.  

V obcích, které v minulosti regulovaly dostupnost hazardních her, se objevily snahy 
instalovat kvízomaty (technické herní zařízení, které v rozporu se zákonem nabízí bez 
potřebného oprávnění účast na hazardním hraní). Tento druh primární kriminality související 
s hazardním hraním je řešen PČR. MF v březnu 2015 odhadlo množství v ČR provozovaných 
kvízomatů na přibližně 1000 kusů ve 200 hernách. Tento problém se podařilo již zvládnout. 

Naopak lze předpokládat, že snížení dostupnosti EHZ bude mít pozitivní dopad na míru 
kriminality ve městě. Existuje řada případů, kdy hráči hazardních her (zejména problémoví a 
patologičtí) získávají prostředky na hru krádeží, zpronevěrou či loupeží. PČR však nevede o 
tomto druhu sekundární kriminality související s hraním hazardních her statistiky. 

Z dotazníkové studie NMS vyplývá, že krádeží, zpronevěrou nebo loupeží řešilo někdy 
finanční dopady svého hazardního hraní 33,2 %, 23,1 %, resp. 7,9 % respondentů. Krádež 
věcí z domácnosti uvedlo 27,4 % respondentů. V nelegální činnosti, tj. v podvodném jednání 



nebo zpronevěře, krádeži či loupeži, mělo svůj původ v průměru 7,6 % zdrojů na financování 
hraní hazardních 
 
Návrh usnesení : 
 
ZM v y d á v á  obecně závaznou vyhlášku města Litoměřice č. 1/2018 o regulaci provozování 
hazardních her. 
 



 
 

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E 
 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, 
 

o omezení provozování některých hazardních her  
 

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 1. února 2018 usneslo vydat 

na základě ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen 

„zákon 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 vyplývajícím 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).  

 
Článek 2 

Zákaz provozování 
 

Provozování technické hry1) je na celém území města Litoměřice zakázáno.2) 

 
Článek 3 

Přechodné ustanovení 
 

Technické hry povolené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky lze provozovat nejdéle 

do doby stanovené v platném povolení3), nejpozději však do doby zániku povolení.4) 

 

                                                           

1) § 3 odst. 2 písm. e) a § 42 a násl. zákona o hazardních hrách 
2) kritériem pro zákaz provozování jednoho vybraného druhu hazardní hry bylo: tato forma regulace cíleně 

postihuje neproblematičtější část hazardního hráčství, kterou je technická hra, která nejvíce ohrožuje plnění 

cílů této vyhlášky; ostatní formy hazardu (bingo, živá hra, turnaje malého rozsahu), které se na území města 

vyskytují pouze okrajově nebo vůbec nepůsobí zatím významnější škody, a lze je v případě potřeby regulovat 

novelou vyhlášky v budoucnosti 
3) povolení vydané dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších 

předpisů, jakož i povolení k umístění herního prostoru dle zákona o hazardních hrách 
4) 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.“); ustanovení § 104 zákona o hazardních hrách („Povolení 

k umístění herního prostoru zaniká uplynutím doby, na kterou bylo uděleno, nebo zrušením nebo zánikem 

základního povolení.) 



Článek 4 
Zrušovací ustanovení 

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/2017, o omezení provozování některých hazardních 

her, ze dne 14. 9. 2017. 

 
Článek 5 
Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení na úřední desce. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Mgr. Karel Krejza 

1. místostarosta 

Mgr. Ladislav Chlupáč 

starosta 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  ............... 2018 

 

Sejmuto z úřední desky dne:  ............... 2018 
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Číslo jednací: Vyřizuje:  
ÚOHS-D0025/2018/VS-02219/2018/830/JKu Kubanek Brno: 23. ledna 2018 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 16. ledna 2018 přípis 
města Litoměřice, ve kterém město žádá o vyjádření, zda je přiložený návrh obecně závazné 
vyhlášky města Litoměřice regulující hazard na území města v souladu se „Stanoviskem 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k regulaci provozu loterií a jiných podobných her 
obcemi“ (dále jen „Stanovisko“)1. 

Úřad v této souvislosti uvádí následující. Kompetence Úřadu jsou výslovně upraveny 
zákonem č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění 
pozdějších předpisů, a dále zejména zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské 
soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Z uvedených právních předpisů vyplývá povinnost 
Úřadu vytvářet podmínky pro podporu a ochranu hospodářské soutěže proti jejímu 
vyloučení, omezení, jinému narušení nebo ohrožení, a to dohodami soutěžitelů, zneužitím 
dominantního postavení soutěžitelů, spojením soutěžitelů, nebo orgány státní správy při 
výkonu státní správy, orgány územní samosprávy při výkonu samosprávy a při přeneseném 
výkonu státní správy a orgány zájmové samosprávy při přeneseném výkonu státní správy. Ke 
kontrole jiných forem narušení hospodářské soutěže Úřad oprávněn není, neboť k tomu 
nemá potřebné zákonné zmocnění. 

Předně Úřad v souvislosti s Vaším podáním uvádí, že zákonem svěřené pravomoci uplatňuje 
pouze ve vztahu k již uskutečněnému jednání soutěžitelů nebo orgánů veřejné správy. Na 
principu ex post ochrany hospodářské soutěže je založena rovněž činnost Evropské komise 
a soutěžních úřadů členských států Evropské unie. Oproti sektorovým regulátorům, jejichž 
činnost je zásadně zaměřena do budoucna, kontrolní pravomoc Úřadu působí především tak, 
že dochází ke zpětnému hodnocení, jestli již uskutečněnou činností nedošlo k narušení 
hospodářské soutěže. Vzhledem k výše uvedenému principu uplatňování zákonných 
kompetencí není již v současném znění zákona upraveno tzv. určovací řízení, a tedy k vedení 
tohoto návrhové řízení zahájeného z podnětu soutěžitele (či orgánu veřejné správy) 
směřujícího k předběžnému hodnocení určitého jednání Úřad není příslušnými právními 
předpisy zmocněn. Posouzení vlastního jednání v hospodářské soutěži a jeho souladu 
s normami na ochranu hospodářské soutěže je tedy po vzoru unijního soutěžního práva 
přeneseno na samotné soutěžitele a orgány veřejné správy.  

                                                 
1 Dostupné na: http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/hospodarska-soutez/1859-obce-
nesmeji-pri-regulaci-loterii-narusovat-hospodarskou-soutez.html .  

http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/hospodarska-soutez/1859-obce-nesmeji-pri-regulaci-loterii-narusovat-hospodarskou-soutez.html
http://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/hospodarska-soutez/1859-obce-nesmeji-pri-regulaci-loterii-narusovat-hospodarskou-soutez.html


Č. j.: ÚOHS-D0025/2018/VS-02219/2018/830/JKu 
 

Ve Stanovisku Úřad vyjadřuje respekt k pravomoci obcí regulovat provoz loterií na svém 
území, avšak současně upozorňuje, že obce nesmí uplatňováním této regulatorní pravomoci 
nikoho zvýhodňovat ve smyslu ustanovení § 19a odst. 1 zákona. Jakkoliv mají obce 
nezpochybnitelné právo provozování loterií na svém území regulovat, je současně nezbytné, 
aby vždy zvážily, zda jimi zvolená podoba regulace naplňuje princip proporcionality, resp. zda 
míra takového omezení je přiměřená konkrétním místním podmínkám, zda nepůsobí 
diskriminačně a zda nenarušuje hospodářskou soutěž více, než je nezbytné k dosažení 
stanovených cílů. 

Ze Stanoviska plyne, že k narušení soutěže by mohlo dojít, pokud se obec rozhodne provoz 
loterií na svém území omezit. Při povolení provozu loterií jen na určitých místech obce je 
nezbytné, aby obec stanovila dostatečně určitá a nediskriminační pravidla, na základě 
kterých bude taková podoba regulace uplatňována. Tato pravidla by přitom měla být 
předem známá a přezkoumatelná.  

Úřad ve Stanovisku uvádí, že ze soutěžního hlediska Úřad nepovažuje za problematické, 
pokud se obce rozhodnou pro úplný zákaz provozu loterií na svém území. Takovým 
opatřením sice pochopitelně dojde k naprostému vyloučení soutěže v dané oblasti, je však 
plně v mezích zákona a žádné soutěžitele neznevýhodňuje oproti soutěžitelům jiným. 

Úřad uvádí, že v obecné rovině nepovažuje za problematické, pokud se obec rozhodne 
provozování některých hazardních her na svém území povolit a provozování jiných zcela 
zakázat. Takové rozhodnutí musí být ovšem transparentní, předem známé, nediskriminační a 
mělo by vycházet z objektivního odůvodnění.  

Pokud město na svém území zakáže provozování určitých druhů hazardních her, neboť je 
považuje za nejvíce rizikové, pak by mělo přesně specifikovat, na základě jakých důvodů 
tento závěr učinilo a doložit, z jakých podkladů při učinění tohoto závěru vycházelo (např. 
nechalo si zpracovat analýzu mapující dopady provozování jednotlivých druhů hazardních 
her na občany města).  

Závěrem Úřad konstatuje, že právně závazné závěry obsahující výklad zákona deklaruje 
pouze v pravomocných rozhodnutích vydaných po provedeném správním řízení, neboť 
jedině tak je schopen shromáždit, ověřit a vyhodnotit veškeré informace. Z tohoto důvodu 
nelze stanoviska Úřadu přijatá mimo správní řízení považovat za stanoviska závazná.  

 
S pozdravem 
 
 
Mgr. Ing. Jana Konopiská 
vedoucí 
Oddělení dominance a vertikálních dohod - služby 

 

 

Obdrží: 

Město Litoměřice 
Pekařská 22 
412 01 Litoměřice 



Vyjádření dotčených odborů Městského úřadu v Litoměřicích a Městské policie 

v Litoměřicích k návrhu OZV o regulaci provozování hazardních her předložené 

zastupitelem Mgr. Petrem Panašem na jednání ZM dne 1.2. 2018: 

 

Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče: 

Město Litoměřice si samo nezadávalo vypracování studie k vlivu hazardu na mravní výchovu mládeže. 

Podle dostupných zdrojů, žádná oficiální studie, která by na základě detailních statistických dat za 

dostatečně dlouhé období potvrdila vliv existence výherních hracích automatů a technických her na 

mravní výchovu mládeže v konkrétním městě, nebyla v ČR zpracována. 

V současné době je snaha působit na děti a mládež v Litoměřicích jinak než represí, a sice pozitivním 

přístupem a motivací ke vzdělání, sportování,  kultuře a aktivnímu trávení volného času. Město za tímto 

účelem významnou finanční částkou podporuje celoroční činnost sportovních klubů a spolků, kulturních 

organizací, divadelních souborů a pěveckých sborů. Dále pak financuje ze svého rozpočtu provoz a 

obnovu infrastruktury nezbytné pro trávení volného času aktivním způsobem, ať jde již o plavecký 

bazén, letní koupaliště, multifunkční Kalich arénu, dům kultury, kino Máj, Knihovnu, divadlo K.H. Máchy, 

školní tělocvičny a hřiště, veřejná dětská hřiště a další.  

Potenciální dopady omezení, případně úplné zrušení hazardu, bude diskutováno na svolaných komisích 

výchovy a vzdělávání, sportu, kultury a městské památkové rezervace, které proběhnou během února.  

 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví: 

Hazardu, jako takovému, není odbor sociálních věcí a zdravotnictví nakloněn, ale pokud by existovaly 

kontrolní mechanismy, které by zajistily dodržování zákona č. 186/2016 Sb.  o hazardních hrách, 

konkrétně dodržování §16 a §17 citovaného zákona, které slouží k zamezení přístupu fyzických osob 

vyloučených z účasti na hazardních hrách do herního prostoru a současně i znemožnění si zřídit nebo 

používat uživatelské konto (podmínkou účasti na technické hře je registrace a aktivace uživatelského 

konta ve smyslu ustanovení §44 zákona č. 186/2016 Sb.), nebylo by zapotřebí plošného zákazu 

hazardu (resp. zákazu technických her) na území města Litoměřice, protože by se potom hazard v této 

podobě netýkal (až na výjimky) našich klientů. Současně by však bylo vhodné postupně vytěsnit herny 

mimo lokality, kde se nacházejí základní školy, mateřské školy a zařízení pro děti a mládež. 

Samozřejmostí je striktní dodržování zákazu vstupu osobám mladším 18 let do herního prostoru (herny, 

kasina a podobně). 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) se ze zákona zaměřuje na děti uvedené v §6 zákona 

o SPOD, v souvislosti se závislostmi jde zejména o děti uvedené v písm. c) uvedeného paragrafu – děti, 

které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, 

nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy 

závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin, nebo jde-li o děti mladší 15 let, spáchaly čin, který by 

jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky podle zákona o přestupcích 

nebo jinak ohrožují občanské soužití.  

Kurátorky pro děti a mládež mají ve své evidenci především děti páchající přestupky, či děti, které 

spáchaly trestný čin. Pokud jde o závislosti, v evidenci OSPOD jsou především děti se závislostí na 

OPL různého typu. 

Klienty OSPOD jsou často děti a mladiství z rodin, které jsou v nepříznivé sociální situaci, včetně té 

finanční. OSPOD však nedisponuje informacemi, co je toho příčinou (např. nízká finanční gramotnost, 

dlouhodobá nezaměstnanost, předluženost, gamblerství apod.). 

Omezení, případně úplné zrušení hazardu, bude diskutováno na jednání zdravotní a sociální komise, 

která proběhne 7. února.  

 



Městská policie: 

Městská policie se domnívá, že přijetím OZV „ O omezení provozování některých hazardních her“, kdy 

by de facto došlo k úplnému zákazu hazardních her na celém území města, dojde k přesunu heren do 

sousedních obcí. Před případným přijetím vyhlášky by bylo potřebné, tuto záležitost projednat s okolními 

obcemi a na toto nebezpečí tyto obce upozornit.  

Dále je nutno zmínit, že přijetím navrhované vyhlášky hrozí i nebezpečí vzniku různých klubů a spolků, 

kam kontrolní orgán nebude mít zákonnou možnost vstupu a kontroly, zda je provozování hazardních 

her v souladu se zákonem.  

Městská policie se domnívá, že pokud je provozování a hraní hazardních her pro společnost tak 

závažně škodlivé, měla by tato činnost být zakázána zákonem a nastaveny kontrolní mechanismy pro 

kontrolu dodržování zmiňovaného zákazu. 
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odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 
náměstí Hrdinů 1634/3 
140 21  Praha 4 
 
 
Č. j. MV-  8055-2/ODK-2018 

Praha 24. ledna 2018 
Přílohy: 1 

 
Město Litoměřice 
k rukám starosty města 
Městský úřad Litoměřice 
Mírové náměstí 15/7 
412 01  Litoměřice 
 
Posouzení zákonnosti návrhu obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 města Litoměřice 
 

K návrhu obecně závazné vyhlášky č. 1/2018, který byl na Ministerstvo vnitra 
doručen dne 17. ledna 2018, uvádíme, že předmětný návrh obecně závazné 
vyhlášky nebyl shledán v rozporu se zákonem, přesto doporučujeme řídit se 
doporučeními uvedenými v právním rozboru, který Vám zasíláme v příloze. 

            
Při zpracování dalších obecně závazných vyhlášek lze využít metodické 

pomoci zaměstnanců územního pracoviště dozoru v Ústí nad Labem, adresa: Mírové 
náměstí 36, 400 01, Ústí nad Labem, kontaktní osoba: Mgr. Martin Pech, 
tel.: 974 420 710, e-mail: martin.pech@mvcr.cz.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnost:  Mgr. Zuzana Švarcová 
Podepsáno elektronicky elektronickou pečetí ODK 
 
 
 

*MVCRX03SSNFQ* 
MVCRX03SSNFQ 
prvotní identifikátor 

Ing. Bc. Miroslav Veselý 
vedoucí oddělení dozoru 

 
 

mailto:martin.pech@mvcr.cz
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odbor veřejné správy, dozoru a kontroly  
oddělení dozoru Ústí nad Labem 

 
 

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky 
 

Město: Litoměřice (dále jen „město“)  
 
Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2018, o omezení provozování některých 
hazardních her (dále jen „OZV“) 
 
Datum vydání:         01. 02. 2018 (plán) 
Vyvěšeno na úřední desce: xx. xx. 2018 (plán) 
Sejmuto z úřední desky:       xx. xx. 2018 (plán) 
Datum účinnosti:        xx. xx. xxxx (patnáctým dnem po dni vyhlášení) 
 
Na základě zmocnění: 
 
Z úvodní věty OZV Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra České 
republiky (dále jen „ODK“) zjistil, že má být vydána na základě ustanovení § 12 odst. 1 
zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „zákon o hazardních hrách“), 
ve spojení s ustanovením § 10 písm. a) a d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Je prakticky 
nedůležité (bez dopadů na zákonnost dané OZV), zda formulace textu OZV uvádí vydání 
na základě § 10 písm. a) a v souladu s § 12 zákona o hazardních hrách, nebo naopak. 
Vyjmenovaná zákonná zmocnění tak odpovídají obsahu OZV. K tomu podrobněji viz 
právní rozbor k čl. 1 OZV. Přesto ODK uvádí, že odborný názor Ministerstva financí a ODK 
je v tuto chvíli takový, že se tato OZV vydává na základě § 10 písm. a) zákona o obcích 
a v souladu s § 12 zákona o hazardních hrách, a že se jedná ve svém celku o zákonné 
zmocnění sui generis, na které nelze bez dalšího aplikovat obecná ustanovení o regulaci 
veřejného pořádku dle § 10 písm. a) zákona o obcích. 
 
Posouzení OZV: 
 
Při posuzování OZV byl použit ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (dále 
jen „Ústava“), usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení 
LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České 
republiky (dále jen „Listina“), zákon o hazardních hrách a  č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), č. 202/1990 
Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o loteriích“). Současně byly respektovány nálezy Ústavního soudu – zejména sp. zn. 
Pl. ÚS 63/04, Pl. ÚS 1/05, Pl. ÚS 57/05, Pl. ÚS 29/10 (Chrastava), Pl. ÚS 56/10 
(Františkovy Lázně) a Pl. ÚS 13/09 (předpolí) a Pl. ÚS 34/15 (Litvínov a Varnsdorf). Vzato 
v úvahu bylo i rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 2. 2015 sp. zn. 6 As 
285/2014.  Dále bylo postupováno dle stanoviska ODK č. 1/2007 - podmínky platnosti 
a účinnosti obecně závazné vyhlášky a metodický materiál ODK č. 16 k vydávání 
obecně závazné vyhlášky obce o regulaci hazardních her a metodické doporučení ODK 
k činnosti územních samosprávných celků č. 1 – „Proces tvorby a vydávání obecně 
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závazných vyhlášek obcí – obecná část“ a č. 5 – „Tvorba obecně závazných vyhlášek – 
Práva a povinnosti obcí v oblasti regulace hazardních her“. V úvahu bylo vzato 
i stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže „K REGULACI PROVOZU 
LOTERIÍ A JINÝCH PODOBNÝCH HER OBCEMI“ ze dne 1. 9. 2014.  
 
K obsahu OZV: 
 
ODK nejdříve zkoumal, zda má být OZV přijata a vydána v mezích Ústavou stanovené 
kompetence a zda bude přijata ústavně předepsaným způsobem (tedy, zda OZV samotná 
má být vydána oprávněným orgánem a zda proces jejího vydávání nebude poznamenán 
závažnou formální vadou). OZV má být vydána na zasedání Zastupitelstva města dne 
1. 2. 2018. Konkrétnější údaje o datu chystaného vyvěšení OZV na úřední desce 
Městského úřadu Litoměřice, jakož i datu sejmutí z této úřední desky, OZV neobsahuje. 
Účinnost je nastavena patnáctým dnem po dni vyhlášení. Z tohoto důvodu nemůže být 
posouzeno, zda dojde k splnění podmínky platnosti OZV vyvěšením na dobu 15 dnů  
po jejím vydání na úřední desce městského úřadu města. Lze důvodně očekávat, že 
nedojde vzhledem k nastavené účinnosti k zavedení pravé zpětné účinnosti (retroaktivity) 
– tzn., že objektivně nemůže nastat zpětná účinnost. Lze zároveň důvodně předpokládat, 
že město takové vyvěšení na úřední desce provede, tedy že procedurální požadavky 
při schvalování OZV budou splněny, tedy že OZV bude přijata a vydána zákonným 
postupem a v rámci pravomoci svěřené městu Ústavou. 
 
ODK se rovněž zaměřil na zkoumání, zda město při vydání OZV nebude jednat za hranicí 
pravomoci (ultra vires), tj. mimo věcnou působnost zákonem mu vymezenou (srov. nález 
Pl. ÚS 63/04 nebo Pl. ÚS 1/05) nebo nezneužije zákonem svěřené působnosti 
(tj. na případné zjevné zneužití výkonu samostatné působnosti, resp. právem 
aprobovaného účelu či opomíjení relevantních úvah nebo věnování se nerelevantním 
úvahám při přijímání rozhodnutí). Dle ustanovení čl. 104 odst. 3 Ústavy jsou obce, 
resp. jejich zastupitelstva nadány pravomocí vydávat obecně závazné vyhlášky v mezích 
své působnosti. Na tuto činnost je třeba pohlížet jako na originární normotvorbu. Podle 
ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích je zastupitelstvu obce vyhrazeno 
vydávat obecně závaznou vyhlášku obce v rámci samostatné působnosti obce. 
Dle ustanovení § 35 odst. 1 zákona o obcích do samostatné působnosti obce patří 
záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud nejsou zákonem svěřeny 
krajům nebo pokud nejde o přenesenou působnost orgánů obce nebo o působnost, která 
je zvláštním zákonem svěřena správním úřadům jako výkon státní správy, a dále 
záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zákon. Ukládat obecně závaznou 
vyhláškou občanům jednostrannými příkazy a zákazy povinnosti smí obec jen na základě 
a v mezích zákona, neboť je vázána čl. 2 odst. 3 Ústavy a  čl. 2 odst. 2 Listiny. Podle 
ustanovení § 35 odst. 3 písm. a) zákona o obcích se obec při výkonu samostatné 
působnosti (obecně definované ustanovením § 35 odst. 1 zákona o obcích) řídí 
při vydávání obecně závazné vyhlášky zákonem. Tomuto zákonnému příkazu odpovídá 
vymezení věcných oblastí, v nichž je obec oprávněna originárně tvořit právo. Zákon o 
obcích stanoví ve svém § 10, v jaké věcně vymezené oblasti může obec ukládat 
povinnosti obecně závaznou vyhláškou vydanou v samostatné působnosti. Jedná se 
zejména o 

• § 10 písm. a) zákona o obcích, podle kterého může obec uložit povinnosti 
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku; zejména může stanovit, 
které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu 
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s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze 
na místech a v čase obecně závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit, že 
na některých veřejných prostranstvích v obci jsou takové činnosti zakázány;  

a dále se jedná o případ, kdy je k tomu obec zmocněna zvláštním zákonem - § 10 
písm. d) zákona o obcích. V daném případě (ač je zákonné zmocnění svým pojetím 
podivuhodné a zvláštní) je takovým zvláštním zákonem od 1. 1. 2017 zákon o hazardních 
hrách, dle jehož ustanovení  

• § 12 odst. 1 obec může na základě jiného zákona (§ 10 písm. a) zákona o obcích) 
vydat obecně závaznou vyhlášku, ve které stanoví, že bingo, technická hra, živá 
hra nebo turnaj malého rozsahu mohou být provozovány pouze na místech 
a v čase určených obecně závaznou vyhláškou, nebo stanoví, na kterých místech 
a v jakém čase je v obci provozování těchto hazardních her zakázáno, anebo 
stanoví, že provozování těchto hazardních her je na celém území obce zcela 
zakázáno. 

 
Pro všechny takto vymezené věcné oblasti platí společná podmínka, že předmětem 
úpravy obecně závazné vyhlášky musí být místní záležitosti, tj. záležitosti, jež obec 
reguluje v zájmu obce a občanů obce (§ 35 odst. 1 zákona o obcích), nikoliv záležitosti 
krajského či celostátního významu. Do samostatné působnosti obce naopak dle 
ustanovení § 35 odst. 1 zákona o obcích nepatří záležitosti, které jsou zákonem svěřeny 
krajům, a dále záležitosti, které náleží do přenesené působnosti orgánů obce 
či do působnosti, která je zvláštním zákonem svěřena správním úřadům jako výkon státní 
správy.  
 
Článek 1 - „Cíl vyhlášky“ 
 
Ustanovení popisuje cíl regulace zavedené touto OZV. Město je zdánlivě omezeno 
v případě tohoto nového zákonného zmocnění pouze na sledování otázek veřejného 
pořádku v úzkém slova smyslu, přestože předchozí (resp. do 31. 12. 2016 dosavadní) 
zákon o loteriích stanovil v § 1 odst. 1, že účelem zákona o loteriích je kromě vymezení 
rámce pro zákonem povolené podnikání v oblasti loterií a jiných podobných her (dále jen 
„loterie“) a pro jejich provozování, i přispění k ochraně osob, které se účastní loterií, 
a k omezení společenských rizik této účasti. Tedy výslovně se uváděla ochrana účastníků 
i osob nezúčastněných (společenská rizika). Přestože zákon o hazardních hrách tyto cíle 
výslovně neuvádí, vyplývají i nadále z obsahu zákona o hazardních hrách i výslovného 
propojení zákonného zmocnění § 12 odst. 1 zákona o hazardních hrách na § 10 písm. a) 
zákona o obcích. Jak již bylo řečeno výše, je přitom prakticky nerozhodné, zda město 
deklaruje za zákonné zmocnění, na jehož základě vydává OZV, § 10 písm. a) zákona 
o obcích nebo § 12 zákona o hazardních hrách. Tedy i tyto obecně závazné vyhlášky 
budou zpravidla vedeny jako dosud stejným účelem, což je i případ této OZV (ochrana 
veřejného pořádku v širším smyslu – tedy ochrana veřejného pořádku v užším smyslu, 
jakož i ochrana dobrých mravů, ochrana zdraví /včetně duševního/ a života jedince či jeho 
bezprostředního okolí). Podle konkretizace cíle v této OZV je pak zjevné, že město je 
vedeno v dané OZV celou škálou cílů, nejen zabezpečením místních záležitostí veřejného 
pořádku (společenská rizika) v užším slova smyslu. Z ustanovení o cíli OZV pak lze 
dovodit, že město považuje provozování některých hazardních her za sociopatogenní 
a kriminogenní faktory (tzv. předpolí ve smyslu nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 13/09, 
neboť provozování hazardních her samo o sobě v rozporu s veřejným pořádkem není 
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a nemůže být, neboť se jedná jinak o činnost aprobovanou zákonem), jejichž odstraněním 
(či přiměřeným omezením) dojde k všeobecnému zkvalitnění života ve městě, zejména po 
stránce zlepšení veřejného pořádku, resp. jeho nezhoršení (jako tomu bylo většinou 
v jiných obcích, kde se podobné hazardní hry začaly provozovat) v případě, že dosud 
nebyly ve městě provozovány. Přestože nález Ústavního soudu Pl. ÚS 34/15 k obecně 
závazným vyhláškám měst Varnsdorfu a Litvínova používání předpolí zásadně omezil jen 
na případy, kdy samotná činnost sama o sobě obsahuje již implicitně nebezpečí 
pro veřejný pořádek, současně však deklaroval, že lze i nadále pod „praporem“ předpolí 
regulovat např. otevírací dobu restauračních zařízení (aniž by nějak dále argumentoval, 
čím je samotné provozování restauračního zařízení, kterým může být např. nealkoholické 
rychlé občerstvení pro dětskou klientelu, v rozporu s veřejným pořádkem). Tedy ani 
v tomto případě ODK nemůže jednoznačně postup města označit za vadný (v případě, že 
by základem pro vydání této OZV bylo zákonné zmocnění podle § 10 písm. a) zákona 
o obcích, kde je právě nutné sledovat u regulace předpolí, zda se jedná o činnost v sobě 
obsahující narušení veřejného pořádku), přestože by se dle uvedeného nálezu nabízelo, 
že u činnosti, která je přímo zákonem povolena, nemůže á priori docházet k narušování 
veřejného pořádku. ODK tedy nechápe deklaraci cíle OZV jako regulaci dané oblasti 
na základě předpolí ve smyslu nálezů Ústavního soudu, ale o regulaci, která právě reaguje 
již na výskyt činností, které jsou následkem lidského chování, na jehož počátku byla jinak 
zákonem povolená činnost. Vzhledem k nestandardnímu legislativnímu řešení zmocnění 
vydat obecně závaznou vyhlášku v § 12 zákona o hazardních hrách pak není vyloučen 
(zatím žádný soud neřešil a nevyvrátil) další ústavně souladný výklad § 12 zákona 
o hazardních hrách, podle kterého odkaz na zvláštní zákon (doprovázený právně 
nezávaznou poznámkou pod čarou) nemusí být jen odkaz na § 10 písm. a) zákona 
o obcích, ale i o odkaz na § 10 písm. d) zákona o obcích, který by měl za následek tu 
skutečnosti, že pravým základem je současně § 10 písm. a) zákona o obcích i § 12 
zákona o hazardních hrách, nebo dokonce jen výlučně odkaz na § 10 písm. d) zákona 
o obcích, jehož důsledkem by bylo, že zákonným základem pro obec je jen § 12 zákona 
o hazardních hrách, který obsahuje vše, co zákonné zmocnění k vydávání obecně 
závazné vyhlášky má obsahovat. Současně připomínáme, že většina obecně závazných 
vyhlášek vydaných před 1. 1. 2017 měla jako svůj základ zákonné zmocnění zvláštního 
zákona (nikoliv § 10 písm. a) zákona o obcích) a zákon o hazardních hrách je označuje 
v přechodném ustanovení § 138 odst. 2 zákona o hazardních hrách za „obecně závazné 
vyhlášky vydané podle § 12“, což může být opět interpretováno obojetně („na základě“ 
i „v souladu“). ODK tedy uzavírá, že stanovený cíl nemá za následek rozpor OZV se 
zákonem. 
 
Chystaná právní úprava nebyla shledána v rozporu se zákonem. 
 
Článek 2 – „Zákaz provozování“ 
 
Město stanovuje absolutní zákaz provozování vybrané hazardní hry – technické hry – 
na území celého města. Město v poznámce pod čarou pak uvádí své věcné důvody 
(kritéria), kterými bylo vedeno při tvorbě dané podoby regulace. Z uvedených kritérií 
vyplývá, že město nepovažuje ostatní tři regulovatelné druhy hazardních her za natolik 
nebezpečné pro cíle sledované OZV, aby je muselo nějakým způsobem regulovat (jejich 
výskyt je údajně pouze okrajový). Pro případ, že by se však dodatečně ukázala 
nebezpečnost i dalších druhů hazardních her, deklaruje připravenost zasáhnout regulací i 
vůči těmto dalším druhům hazardních her. Město tak využilo zákonného zmocnění 
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regulovat provozování hazardních her poměrně úzce, a to jen vůči jednomu z druhů 
hazardních her, co do předmětu (tj. regulovaných druhů hazardních her), a to plošně.  
 
Ministerstvo vnitra se zabývá podrobněji přezkumem zákonnosti vymezení konkrétních 
míst v obecně závazné vyhlášce z důvodu vydání (níže uvedeného) stanoviska Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže, dále rovněž z důvodu množství řešených podnětů 
týkajících se obecně závazných vyhlášek regulujících loterie (hazardní hry), které vymezují 
místa, na kterých je provoz loterií (hazardních her) povolen nebo naopak zakázán, 
a v neposlední řadě z důvodu požadavku (generálního podnětu) Ministerstva financí 
na tento přezkum. V případě, že obec reguluje obecně závaznou vyhláškou provoz loterií 
(nově hazardních her) na vybraných místech v obci, je třeba posoudit vhodnost 
a rozumnost takové regulace, a to zejména s ohledem na princip proporcionality, tj. zda 
míra takového omezení je přiměřená konkrétním místním podmínkám, zda nepůsobí 
diskriminačně a zda nenarušuje hospodářskou soutěž. Jestliže obecně závazná vyhláška 
vymezí možnost provozovat loterie (hazardní hry) pouze na určitých místech nebo naopak 
zakáže jejich provoz na některých vybraných místech, stejně jako pokud reguluje pouze 
některé druhy loterií (hazardních her), hrozí, že ti provozovatelé, kteří budou moci 
na základě obecně závazné vyhlášky své podnikání nadále provozovat, budou oproti 
ostatním provozovatelům zvýhodněni. Dne 1. září 2014 vydal Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže stanovisko, ve kterém vyzval všechny obce a města, které se 
rozhodnou regulovat provoz loterií (nově hazardních her) na svém území, aby postupovaly 
v souladu s pravidly hospodářské soutěže, aby vždy zvážily, zda jimi zvolená podoba 
regulace naplňuje princip proporcionality, zda nepůsobí diskriminačně, a nejpozději 
k 1. 1. 2015 zveřejnily všechna kritéria, na základě kterých se regulace na jejich území 
uplatňuje, a to s dostatečným předstihem, aby se s nimi dotčené subjekty měly možnost 
seznámit. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve svém stanovisku rovněž uvedl, že: 
„pokud se obec rozhodne umožnit provoz loterií jen na některých místech v obci, je 
nezbytné stanovit dostatečně určitá a nediskriminační pravidla, na základě kterých bude 
taková podoba regulace uplatňována, přičemž tato pravidla musí být předem známá 
a přezkoumatelná.“ Tato pravidla by měla obsahovat objektivní zdůvodnění, ze kterého 
bude patrné, že regulace je nezbytná k dosažení legitimního cíle, který je obec oprávněna 
sledovat. Pravidla by měla také stanovovat kritéria (mantinely), dle kterých bude obec 
jednotlivé provozovny vybírat, a která by měla vycházet především ze znalosti místních 
poměrů v obci (ve kterých provozovnách dochází k narušování veřejného pořádku apod.). 
Výše uvedené požadavky na podobu regulace jsou rovněž v souladu s nálezem Ústavního 
soudu sp. zn. Pl. ÚS 56/10, v rámci kterého byla posouzena obecně závazná vyhláška 
města Františkovy Lázně, jež umožňovala provoz loterií pomocí technických zařízení 
na jediném místě v obci, a to v kasinu, přičemž Ústavní soud v tomto nálezu konstatoval, 
že „Ve vztahu k obecně závazným vyhláškám, zejména označují-li na základě výslovné 
zákonné autorizace konkrétní místa (ať už označením čtvrti, ulic a jejich částí či návsi nebo 
v malé vesnici), je nutno požadavek obecnosti regulace interpretovat tak, že se vymezení 
míst musí opírat o racionální důvody, neutrální a nediskriminační ve vztahu ke konkrétním 
osobám, na něž regulace při aplikaci dopadá. Nevyplývá-li důvod vymezení konkrétních 
míst z okolností nebo povahy věci, tíží nakonec obec, jež obecně závaznou vyhlášku 
vydala, povinnost […] takové racionální a neutrální důvody předestřít a obhájit.“  
 
Jak již bylo uvedeno výše, z poznámky pod čarou č. 2 a přiložené důvodové zprávy k OZV 
(ODK tak nepotřebovalo vyžadovat další vyjádření města k dané věci) pak vyplývají 
kritéria, kterými bylo město vedeno při stanovení rozsahu regulovaných druhů hazardních 
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her (pouze technické hry). Cílem bylo sice umožnění provozování hazardních her (obava 
ze vzniku nelegálních heren), ovšem pouze takových, které jsou z hlediska dopadů 
na hráče, obyvatelstvo a město, co nejšetrnější. Za takové není považována technická 
hra. Oproti stávající obecně závazné vyhlášce města č. 4/2017 (regulace v území MPR) 
dochází k zúžení zákazu pro ony tři neregulované hazardní hry, a naopak k rozšíření 
pro technické hry (absolutní zákaz). ODK hodnotí městem výše předestřené důvody 
druhové regulace (zákaz technické hry) ve svém celku jako relevantní a ve svém důsledku 
nediskriminační, a stanovené v souladu se zákonným zmocněním i mezemi naznačenými 
judikaturou Ústavního soudu nebo činností Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. ODK 
v rámci abstraktní kontroly zákonnosti nezkoumalo, zda uvedená tvrzení odpovídají 
městem vymezeným kritériím (např., že na území města je provozování živých her, binga 
a turnajů malého rozsahu, jen okrajovou a nevýznamnou záležitostí). 
 
ODK na téměř úplný závěr dodává, že mu nepřísluší v rámci abstraktní kontroly 
zákonnosti hodnotit obsah OZV po stránce dodržení právních předpisů upravujících 
hospodářskou soutěž (to patří do kompetence Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže). 
K tomu blíže: http://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-
souteze/1859-obce-nesmeji-pri-regulaci-loterii-narusovat-hospodarskou-soutez.html. 
 
Chystaná právní úprava nebyla shledána v rozporu se zákonem. 
 
Článek 3 – „Přechodné ustanovení“ 
 
Město stanovuje, že: „technické hry povolené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky 
lze provozovat nejdéle do doby stanovené v platném povolení, nejpozději však do doby 
zániku povolení“ a v poznámce pod čarou odkazuje na ustanovení § 136 odst. 9  
a § 104 zákona o hazardních hrách.   
 
K tomuto ustanovení ODK připomíná, že zavedením regulace provozování hazardních her 
nemůže dojít ke zrušení či zneplatnění již vydaných povolení. Jak konstatoval Ústavní 
soud ve svém nálezu Pl. ÚS 29/10 ze dne 14. 6. 2011, není věci obecní samosprávy 
zneplatňovat rozhodnutí Ministerstva financí. Bude pak na Ministerstvu financí, aby 
v konkrétních případech posoudilo, zda existence obecně závazné vyhlášky, ať už byla 
přijata před vydáním rozhodnutí o povolení či po něm, je důvodem pro zrušení povolení, 
a to především s ohledem na další ústavně vymezené principy. Podle rozhodnutí 
Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 2. 2015 sp. zn. 6 As 285/2014 právě rozpor se 
zákazem provozování hazardních her stanovený obecně závaznou vyhláškou obce může 
být tím důvodem, pro který je Ministerstvo financí povinno dříve vydané povolení podle  
§ 43 odst. 1 zákona o loteriích zrušit. Podobné tak bude platit za účinnosti nové zákonné 
úpravy i pro zákon o hazardních hrách. Kromě toho zákon o hazardních hrách 
předpokládá i případy, kdy dosavadní povolení vydávaná k zákonu o loteriích zaniknou 
přímo ze zákona (§ 136 odst. 9 zákona o hazardních hrách). 
 
Zařazení přechodného ustanovení do návrhu OZV je vhodné, případné stanovení 
účinnosti OZV bez přechodného ustanovení by totiž mohlo zapříčinit vyvolání soudního 
sporu ze strany provozovatele, kterému bylo na základě OZV „předčasně“ zrušeno vydané 
povolení, aniž by byly např. vzaty v potaz náklady, které pro provoz hazardních her 
vynaložil. 
 

http://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/1859-obce-nesmeji-pri-regulaci-loterii-narusovat-hospodarskou-soutez.html
http://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/1859-obce-nesmeji-pri-regulaci-loterii-narusovat-hospodarskou-soutez.html
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Chystaná právní úprava nebyla shledána v rozporu se zákonem. 
 
Článek 4 – „Zrušovací ustanovení“ 
 
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/2017, o omezení provozování některých 
hazardních her, ze dne 14. 9. 2017. Zastupitelstvu města, kterému je zákonem (§ 84 
odst. 2 písm. h) zákona o obcích, resp. čl. 104 odst. 3 Ústavy) vyhrazeno vydávat obecně 
závazné vyhlášky, je též vyhrazeno rozhodnout o jejich zrušení (tj. vydat zrušovací 
ustanovení v jiné obecně závazné vyhlášce k existující obecně závazné vyhlášce). 
Zrušením předchozí právní úpravy se tak předchází i nejasnostem při aplikaci více 
platných a účinných právních předpisů (obecně závazných vyhlášek města), tj. je naplněn 
i účel zachování přehlednosti právního řádu. 
 
Chystaná právní úprava nebyla shledána v rozporu se zákonem. 
 
Článek 5 – „Účinnost“ 
 
Účinnost OZV se stanoví patnáctým dnem po dni vyhlášení. Jedná se o účinnost totožnou 
se standardní legisvakanční lhůtou pro případy, kdy přímo obecně závazná vyhláška 
účinnost nestanoví (tj. účinnost patnáctým dnem po dni vyhlášení), se kterou počítá zákon 
o obcích v prvé řadě. Nemůže tak nastat zpětná účinnost OZV ani účinnost z naléhavého 
obecného zájmu dnem dřívějším. 
 
Chystaná právní úprava nebyla shledána v rozporu se zákonem.  
 
Závěr:  Při posouzení nebyl shledán rozpor OZV se zákonem. 
 
Upozornění je uvedeno u úvodní věty. 
 
Zpracoval:  Mgr. Martin Pech 
V Ústí nad Labem dne 18. 1. 2018 



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 mimořádného ZM, dne: 1.2.2018 

předkládá: Mgr. Karel Krejza – 1. místostarosta 

 
 

Návrh: 

Delegace zástupce obce na valné hromady společností Severočeské vodárenské společnosti a.s. 

 
 

 

Odůvodnění: 
V souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č.128/2000 Sb.  je v pravomoci zastupitelstva obce 

delegovat zástupce obce na valnou hromadu obchodní společnosti, v nichž má obec majetkovou účast.  

 

 

 

Návrh na usnesení: 

 

ZM deleguje zástupce města Litoměřice………………. na valné hromady společnosti Severočeské 

vodárenské společnosti a.s. do konce volebního období 2014-2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                              

 

 

 



M É S T O   L I T O M Ě Ř I C E 
 

N Á V R H    D O    Z M 
 

 

pro jednání ZM dne: 1.2.2018 

předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč 

 

Návrh:  
Schválení uzavření dohody o provedení práce mezi Městem Litoměřice a Mgr. Petrem 

Hermannem, zastupitelem města.  
 

Odůvodnění: Dle novely zákona o obcích č. 99/2017, platné od 1.1.2018, je ZM vyhrazeno 

vyslovení souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva. 

Navrhuji sepsání dohody o provedení práce mezi Městem Litoměřice a Mgr. Petrem 

Hermannem na činnosti spojené s pořádáním různých fotovýstav, s organizováním vernisáží ve 

výstavních prostorech Města a Nemocnice Litoměřice a.s., dále na pořádání fotovýstav 

a vernisáží v ČR i zahraničí (partnerská města) a na průběžnou aktualizaci fotovýzdoby 

v budovách Městského úřadu  

 

Dopad do rozpočtu města:                     
V současné době není požadováno navýšení rozpočtu, bylo zahrnuto do rozpočtu na rok 2018. 

 

 Návrh na usnesení: 

 
ZM schvaluje uzavření dohody o provedení práce s Mgr. Petrem Hermannem, zastupitelem 

města Litoměřic na činnost spojenou s pořádáním fotovýstav a organizování vernisáží za 

odměnu ve výši 430 Kč/hod. s účinností od 1.2.2018.   
 

 

 

 

 

  

 

Podpis navrhovatele :                                                 Přijaté usnesení ZM č. :                                              



     DOHODA   O   PROVEDENÍ   PRÁCE

Zaměstnavatel Město Litoměřice

se sídlem Mírové náměstí 15/7, Litoměřice

zastupovaný Mgr. Ladislavem Chlupáčem

a

zaměstnanec Mgr. Petr Hermann nar. dne xxxxx

 rodné č. xxxxx

trvale bytem xxxxx, v Litoměřicích

uzavírají podle § 74-75 a § 77 a násl. Zákoníku práce tuto

     DOHODU O PROVEDENÍ PRÁCE

1. Sjednaný pracovní úkol pravidelné pořádání fotovýstav včetně organizace vernisáží ve

výstavních prostorech Města Litoměřice, Nemocnice Litoměřice a.s.,
průběžná aktualizace fotovýzdoby v budovách Městského úřadu 

Litoměřice, pořádání výstav a vernisáží v ČR i v zahraničí 

2. Práce bude zahájena 1.2.2018

    Práce bude ukončena 31.12.2018

3. Za zaměstnavatele práci převezme Ing. Bc. Eva Břeňová

 
4. Odborný  odhad  rozsahu  práce max. 300 hodin

5. Za provedení práce ve sjednané lhůtě  poskytne zaměstnavatel  zaměstnanci  
    odměnu  ve výši 430 Kč/hod.

    která je splatná nejdéle do 15. následujícího měsíce
6. Další ujednání odměna bude zaměstnanci zaslána na účet č. 74575093/0800xxxxx

po skončení práce v obvyklém výplatním termínu

Po skončení pracovního poměru Vám bude vydán zápočtový list

Výpovědní doba činí  15 dní od doručení výpovědi druhé smuvní straně

Litoměřice 1.2.2018

       razítko zaměstnavatele

          a podpis pracovníka

         podpis zaměstnance   oprávněného jednat jeho jménem



M É S T O   L I T O M Ě Ř I C E 
 

N Á V R H    D O    Z M 
 
 
pro jednání ZM dne: 1.2.2018 

předkládá: Ing. Pavel Grund 
 

Návrh:  
Schválení poskytování příspěvku z prostředků sociálního fondu na stravování uvolněných 

zastupitelů stravujících se ve stravovacím zařízení Centrální školní jídelna a na stravovací 

poukázky do zařízení veřejného stravování  
 
Odůvodnění: Dosud byl příspěvek ze sociálního fondu na stravování uvolněných zastupitelů 
poskytován na základě přílohy č. 2 k Příkazu starosty města a tajemníka MěÚ (vnitřní předpis) 
Dle novely zákona o obcích č. 99/2017, platné od 1.1.2018, je schválení tohoto příspěvku plně 
v kompetenci ZM.  
 
Dopad do rozpočtu města:                     
V současné době není požadováno navýšení rozpočtu, bylo zahrnuto do rozpočtu na rok 2018. 
 

 Návrh na usnesení: 

 
ZM schvaluje s účinností od 1.2.2018 poskytování příspěvku z prostředků sociálního fondu na 
stravování uvolněných zastupitelů stravujících se ve stravovacím zařízení Centrální školní 
jídelna a na stravovací poukázky do zařízení veřejného stravování, a to ve stejné výši jako  

zaměstnancům obce. 

 
 
 
 
  
 
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: 01. 02. 2018 
předkládá: Mgr. Ladislav Chlupáč – starosta 
vypracoval: Mgr. Milan Čigáš – tajemník, Mgr. Šárka Pěkná – kontrola a interní audit. 

 
Návrh: Zpráva o dodržení podmínek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS 
170/16 ze dne 9.12.2016, ve vazbě na interpelaci zastupitele Mgr. Petra Panaše ze dne 
7.12.2017. 

Odůvodnění: 

Město Litoměřice, útvar kontroly a interního auditu provedlo ve dnech  
11. a 14. 12. 2017 od 8 – 14 hod, a 08., 10., 11. 1. 2018 od 8 – 14 hod. kontrolu dodržení 
podmínek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS 170/16 ze dne 9.12.2016, ve 
vazbě na interpelaci zastupitele Mgr. Petra Panaše ze dne 7.12.2017.  
 
Způsob provedení kontroly: 
Kontrola veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS 170/16, řízený rozhovor na 
OŠKSaPP, kontrola ekonomických podkladů, kontrola vyúčtování dotace, kontrola příslušných 
směrnic. 

 
KONTROLNÍ ZJIŠTĚNÍ: 

Dne 7.12.2017 byla na zastupitelstvu města Litoměřice podána INTERPELACE dle § 82 pís. 
b, c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích Mgr. Petrem Panašem týkající se možnosti porušení čl. 
4 odst. 5) smlouvy č. ŠKAS 170/16 ze dne 9.12.2016, ve výši 150.000,- Kč společnosti Zahrada 
Čech s.r.o., Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice- Předměstí, IČO: 227 94 701 (dále jen 

,,smlouva o dotaci č. ŠKAS 170/16“). 

Interpelaci kontrola rozdělila na tři části:  

1a) Podezření o porušení čl. 4 odstavce 5) smlouvy o dotaci č. ŠKAS 170/16, které je 
spatřováno v tom, že byla vyplacena dotace, přestože příjemce měl vůči poskytovateli 

nesplněné finanční závazky. 

1b) Nesprávné označení dokladů v rámci předloženého vyúčtování Zahrady Čech s.r.o. (dále 

jen ,,ZČ“), porušení čl. 3 odst. 2) smlouvy č. ŠKAS 170/16. 

1c) Předložený daňový doklad ve výši 3.485,-Kč (fa č. 160425/16 – ZČ) na výlep plakátů, který 

dle pana zastupitele věcně neodpovídá účelu dotace smlouvy č. ŠKAS 170/16. 



Předložené doklady: 

• veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotaci a č. ŠKAS 170/16 ze dne 9.12.2016 (dále 
jen ,,smlouva“), 

• příkaz k uskutečnění veřejného výdaje ze dne 21.12.2016 ve výši 150.000,-Kč, 

• výzva k úhradě nájemného za měsíc prosinec 2016, 

• Příkaz starosty města a tajemníka MěÚ č. 10/2012 ze dne 26.12.2012 – Směrnice 
k vymáhání pohledávek a jejich odpisům (dále jen ,,Směrnice“), 

• vyúčtování dotace (doklady předložené příjemcem dotace) ze dne 21.12.2016, 

• výzva k úhradě nájemného za měsíc prosinec 2016 ze dne 2.7.2016, 

• doklad č. fa 160208 ze dne 19.12.2016 ve výši 4.594,-Kč. 

 
Zjištění č. 1a): 
Předmětem interpelace je nedodržení čl. 4 odst. 5) výše uvedené smlouvy:,,Dotace nebude 

vyplacena, pokud poskytovatel po uzavření smlouvy zjistí, že příjemce dotace má vůči 

poskytovateli nesplněné finanční závazky po datu splatnosti nebo bylo zahájeno insolvenční 

řízení s osobou příjemce dotace nebo vstup do likvidace“.  

 

Závěr č. 1a): 
Z interního šetření vyplynulo, že nebyl dodržen čl. 4 odst. 5) Veřejnosprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace č. ŠKAS 170/16 ze dne 9.12.2016 ve výši 150.000,-Kč uzavřené mezi 
Městem Litoměřice a Zahradou Čech s.r.o. 

Bylo ověřeno, že za nedodržení výše uvedeného článku není možno postihnout 
konkrétního pracovníka. Výše uvedené pochybení je důsledkem chybně nastaveného 
procesu.  

Lze konstatovat, že přestože nebyl dodržen čl. 4 odst. 5) smlouvy, Městu Litoměřice 
nevznikla žádná finanční újma, jelikož Zahrada Čech s.r.o. svůj závazek vůči městu 
Litoměřice vyrovnává formou splátkového kalendáře. 
 
Tajemník města doplnil a konstatoval, že každý si svou povinnost splnil, nicméně nejsou 
nastaveny procesy tak, aby mohlo být zjištěno, že došlo k porušení čl. 4 odst. 5.  

A zdůraznil, že Zahrada Čech s.r.o. při podpisu smlouvy dne 9.12.2017 nedlužila, nicméně dne 
20.12.2017, kdy byla dotace vyplacena nebyly nastaveny procesy, kterými by se zjistilo, že 
Zahrada Čech s.r.o. dne 15.12. 2017 neuhradila nájem. Jednalo se o 5 dnů (kdy 15/12/2017 
byl pátek, 16/12/2017 sobota, 17/12/2017 (neděle) atd. 

Nápravné opatření č. 1a): 
 
Na poradě vedení dne 16.1.2018 informoval tajemník úřadu vedoucí všech odborů o výše 
uvedeném zjištění. Tito následně informovali své zaměstnance zabývající se předmětnou 



agendou, o povinnosti informovat se na ekonomickém odboru, před proplacením nebo 
vyplacením dotace, o bezdlužnosti daného subjektu.  

Proběhne aktualizace Směrnice k vymáhání pohledávek a jejich odpisům ve vazbě na 
uvedené zjištění a nastavit procesy při vyplácení dotací tak, aby k případným dalším 
pochybením nedocházelo. 
 

Zjištění č. 1b): 
Předmětem interpelace je nedodržení čl. 3 odst. 2) výše uvedené smlouvy, a to tím, že i přestože 
je příjemce povinen označovat účetní doklady číslem smlouvy a textem: ,,Tento náklad je 

hrazen z dotace města Litoměřice“ jsou doklady předložené k vyúčtování označeny textem: 
,,Náklady jsou hrazeny z dotace“. 

 

Závěr č. 1b): 
Z interního šetření vyplynulo, že nebyl dodržen čl. 3 odst. 2) Veřejnosprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace č. ŠKAS 170/16 ze dne 9.12.2016 ve výši 150.000,-Kč uzavřené mezi 
Městem Litoměřice a Zahradou Čech s.r.o. 

Bylo ověřeno, že za nedodržení výše uvedeného článku je možno postihnout konkrétního 
pracovníka. 
 

Nápravné opatření č. 1b): 
 
Vedoucí OŠKSaPP v souladu s právními předpisy postihla konkrétního pracovníka. 
Probíhají konzultace a vyhodnocení (vč. komunikace v rámci BMI skupiny) zda nedodržení 
podmínek čl.3 odst. 2) smlouvy ze strany příjemce nesankcionovat. 
 

Zjištění č. 1c) 
Předmětem interpelace je předložený doklad ZČ fa č. 160425/16 ve výši 3.485,-Kč na výlep 
plakátů, který svou věcnou náplní neodpovídá účelu smlouvy. 
 
K danému je nutno uvést, že výše uvedený doklad by oproti dotaci uplatněn jen ve výši 500,-
Kč. Kontrola připustila, že předmět výše uvedené faktury nelze zcela jednoznačně přiřadit pod 
účel dotace. Na návrh vedoucí OŠKSaPP byla oslovena Zahrada Čech s.r.o. s tím, zda je 
schopna předložit jiný vhodnější doklad, který by lépe prokazoval účel čerpání dotace. 
Organizace k danému sdělila, že Vánoční trhy v roce 2016 financoval i ze svých zdrojů a 
z celkových nákladů ve výši 300.000,-Kč obratem předložila faktury č. PV 160208 v celkové 
výši 4.594,-Kč ze dne 019.12.2016, uplatněno oproti dotaci 500,-Kč. 
 
 
Závěr č. 1c): 
Z interního šetření vyplynulo, že výše předložený doklad na výlep plakátů ne zcela 
předmětem plnění odpovídá účelu smlouvy, a proto byla organizace Zahrada Čech s.r.o. 
vyzvána k předložení jiného vhodnějšího dokladu. Doklad byl dne 11.1.2018 předložen. 



 

Nápravné opatření č. 1c): 
 
Při vypracování smlouvy zvažovat specifikaci účelu daných smluv tak, aby byl náklad při 
vyúčtování nezpochybnitelný. 
Opětovné poučení příslušných zaměstnanců, jak postupovat při kontrole před proplácením 
dotace. 

 
Dopad do rozpočtu města:  
 
Přijatá opatření nemají dopad na rozpočet města. 
 
Návrh na usnesení: 
ZM bere na vědomí zprávu o dodržení podmínek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
č. ŠKAS 170/16 ze dne 9.12.2016, ve vazbě na interpelaci zastupitele Mgr. Petra Panaše ze dne 
7.12.2017, a to včetně všech již přijatých i navrhovaných opatření k nápravě.   
 
 
 
Podpis navrhovatele:                                                 Přijaté usnesení ZM č.:  
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Návrhy k projednání ZM dne 1.02.2018 

Předkládá: OSNMM 

Majetkové záležitosti: 

Záměry: 

24. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení, sektor I., evidenční číslo 6-61 na 
Městském hřbitově v Litoměřicích 
Žadatel: pan J.J., nar.23.09.1963, Ústí n.L. 
 
Odůvodnění: ZM dne 6.3.2008 schválilo zásady pro prodej opuštěných a neudržovaných náhrobků  
a pomníků (hrobová zařízení - movité věci) a hrobek (hřbitovní stavby - nemovité věci), které se 
z důvodu opuštění jejich vlastníky staly vlastnictvím města. 
 
Stanovisko OSNMM: Projednáno se správcem městského hřbitova – jedná se movitou věc, hrobové 
zařízení – krycí deska, rám hrobu (dle zákona o pohřebnictví - hrobové zařízení) 
Dle nové metodiky ekonomického odboru je příjem za hrobové zařízení nutné zaúčtovat s aktuálním 
DPH (21%). 
 
Projednáno v MK dne 15.01.2018:   Hlasováním  pro:7  proti: 0  zdržel se: 0 
MK doporučuje 

Návrh na usnesení: 
  
ZM schvaluje záměr prodeje opuštěné a neudržované movité věci - hrobového zařízení, sektor I., 
evidenční číslo 6-61 na Městském hřbitově v Litoměřicích.  
 
25. Prodej pozemku parc.č. 2603/12 o výměře 221 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice 
Žadatel: Dormin a.s., IČO: 28491939, Mezibranská 1579/4, Praha 
 
Odůvodnění: Pozemek se nachází v průmyslovém objektu žadatele, kde na betonovém podkladu jsou 
umístěny stavební buňky (skladový prostor). 
 
Stanovisko OÚRM: Dle územně plánovací dokumentace je pozemek zahrnutý do ploch VD – drobná 
výroba a výrobní služby. K prodeji není námitek ani připomínek. 
 
Projednáno v MK dne 15.01.2018:     Hlasováním  pro:7  proti: 0  zdržel se: 0 
MK doporučuje 

Návrh na usnesení: 
  
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 2603/12 o výměře 221 m2 (zast.plocha) v k.ú. 
Litoměřice. 
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26. Prodej pozemku parc.č. 917/9 o výměře 26 m2 v k.ú. Litoměřice 
Žadatel: Vězeňská služba ČR, IČO: 00212423, Soudní 1672, Praha (Vazební věznice Litoměřice)  
 
Odůvodnění: ZM dne 10.12.2015 pod č.u. 234/8/2015 schválilo prodej pozemku pod trafostanicí 
parc.č. 917/2 v k.ú. Litoměřic. Z důvodu dořešení majetkoprávního vztahu je třeba vyřešit manipulační 
plochu včetně rampy sousedního pozemku pro náhradní zdroj elektrické energie. 
 
Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace, kterou je ÚP jsou uvedené pozemky 
vedeny v ploše BH-Bydlení hromadné. 
 
Projednáno v MK dne 15.01.2018:     Hlasováním  pro:7  proti: 0  zdržel se: 0 
MK doporučuje 

Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 917/9 o výměře 26 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice. 
 

 
 
 
27. Prodej pozemku parc.č. 2729 o výměře 1880 m2 (orná půda) a parc.č. 2730 o výměře 88 m2 
(orná půda) v k.ú. Borkovany 
Žadatel: Hatecký mlýn, s.r.o, IČO: 60741686, Borkovany 366 
 
Odůvodnění: Pozemky město Litoměřice nabylo do vlastnictví jako náhradu za vypravení pohřbu po 
Stanislavu Matulovi, a to usnesením Okresního soudu v Litoměřicích s právními účinky ke dni 
16.08.2017. Jedná se o majetek nepatrné hodnoty.  
 
Stanovisko OSNMM: Po zapsání vlastnického práva města Litoměřice do katastru nemovitostí byla 
oslovena společnost, která měla předmětné pozemky od původního vlastníka propachtované. Mají 
zájem o odkoupení:  
Cena pozemku dle bonity  
Parc.č. 2729   20 715 Kč 
Parc.č. 2730        864 Kč 
Cena smluvní   39 360 Kč 
 
Projednáno v MK dne 15.01.2018:     Hlasováním  pro:7  proti: 0  zdržel se: 0 
MK doporučuje za cenu smluvní ve výši 20 Kč/m2.  Za tuto částku se běžně prodává orná půda.    

Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 2729 o výměře 1880 m2 (orná půda) a parc.č. 2730 
o výměře 88 m2 (orná půda) v k.ú. Borkovany. 
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28. Prodej části pozemku parc.č. 1527/9  (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný 
odděl.geometr.plán) 
Žadatel: manželé Z.Š., nar. 11.09.1959 a Mgr. P.Š., nar. 14.10.1969, Litoměřice 
 
Odůvodnění: Od roku 2003 mají žádaný pozemek v nájmu, jako rozšíření zahrady, kde je také umístěn 
hospodářský přístřešek, který je ve vlastnictví žadatele.   

Stanovisko ředitele ZS: Souhlasí s prodejem  

Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace souhlasí s prodejem pozemku 

Stanovisko OSNMM: Na části pozemku stojí stavba, která je využívána pouze jako hospodářský 
přístřešek, vchod (dveře) je z pozemku parc.č. 1527/1 (areál zimního stadionu), vchod byl zřízený pouze 
pro účel rekonstrukce RD, je neužívaný a žadatel souhlasí s jeho zazděním. 

Na základě místního šetření dne 5.01.2018 bylo zjištěno, že se nejedná o celý pozemek, hranice plotu 
je posunutá cca o 0,50 m, na volné části je umístěno odvětrání ZS. Při objednání GP bude zaměřená i 
sousední parcela, pro zjištění přesných hranic a popřípadě dořešení majetkoprávního vztahu i k části 
pozemku parc.č. 1527/1 v k.ú. Litoměřice   
 
Projednáno v MK dne 15.01.2018:     Hlasováním  pro: 7     proti: 0  zdržel se: 0 
MK doporučuje dořešit i sousední hranice oplocení 

Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 1527/9 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný 
odděl. geometr. plán) 
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29. Prodej pozemků parc.č. 4008/5 o výměře 528 m2 (zast.plocha)) a 4008/6 o výměře 72 m2 
(zast.plocha) včetně staveb bez č.p.č/č.e v k.ú. Litoměřice  
Žadatel: Ing. P.R., nar.10.05.1972, Litoměřice a Ing. J. M. nar. 2.05.1973, Litoměřice 
 
Odůvodnění: Jedná se o opakovaný prodej. Záměr prodeje byl projednán a schválen ZM dne 
12.12.2013 usnesením č. 250/9/13. 
ZM usnesením č. 20/1/2014 ze dne 30.1.2014 schválilo: Prodej pozemků parc.č. 4008/5  
o výměře 528 m2 a 4008/6 o výměře 72 m2 včetně staveb bez č.p./č.e. v k.ú. Litoměřice  
za cenu smluvní ve výši 5 miliónů Kč. ZM dne 13.03.2014 usnesením č. 55/2/14 neodsouhlasilo snížení 
kupní ceny dle požadavku kupujícího na 4.200.000  Kč. Dopisem ze dne 7.04.2014 nabízená kupní 
cena činila 3.500.000 Kč. Žadatelé nakonec od prodeje z finančních důvodů odstoupili a ZM dne 
24.07.2014 prodej zrušilo usnesením č. 20/1/214.   
RM dne 25.09.2014 schválila prodej pozemků parc.č. 4008/5 o výměře 528 m2 a 4008/6  
o výměře 72 m2 včetně staveb bez č.p./č.e. v k.ú. Litoměřice formou veřejné licitace. 
Minimální vyvolávací cena za uvedené nemovitosti činí 4.000.000 Kč.  
Termín konání veřejné licitace byl 8.12.2014, nebyl žádný zájemce. 
ZM dne 25.06.2015 pod bodem usnesení 150/6/2015 schválilo prodej pozemků parc.č. 4008/5  
o výměře 528 m2 a 4008/6 o výměře 72 m2 včetně staveb bez č.p./č.e. v k.ú. Litoměřice za kupní cenu 
4.000.000 Kč formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě s podmínkou úhrady celé kupní ceny do 
30.09.2016.  
Kupní cena je stanovena s ohledem na to, že se jedná o nepotřebný majetek města, který je od 
12.12.2013 nabízen k prodeji bez zájemců o koupi. 
Rada města dne 20.10.2016 pod č . usnesení ukončila způsob prodeje – zánik závazku budoucí kupní 
smlouvy a schválila nový prodej obálkovou metodou s minimální kupní cenou 4.000.000 Kč (projednáno 
v RM 10.11.2016). 
Nové zveřejnění 11.11.2016 do 29.11.2016, prodej byl dne 30.11.2016 – nebyl žádný zájemce. 
Nová žádost o odkoupení každý žadatel  ½ . 
Stanovisko OÚRM: Prodej není v rozporu se záměry rozvoje města a taktéž není v rozporu s platnou 
územně plánovací dokumentací (ÚPD). Nemovitosti jsou zahrnuty do plochy s funkčním využitím pro 
veřejnou vybavenost (OV).  

Stanovisko SNMM: Při rekonstrukci stavby je podmínka napojení na IS (elektr. plyn a voda) z ul. 
Českolipská. Z důvodu toho že zveřejnění prodeje bylo již v roce 2016 (časový odstup) předkládáme 
znova ke schválení do ZM.   

Projednáno v MK dne 15.01.2018: Hlasováním  pro: 6     proti: 1  zdržel se: 0 
MK doporučuje 

Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků parc.č. 4008/5 o výměře 528 m2 (zastavěná plocha) a 4008/6 
o výměře 72 m2 (zastavěná plocha) včetně staveb bez č.p.č/č.e, vše v k.ú. Litoměřice s minimální 
kupní cenou 4.000.000 Kč bez možnosti napojení na stávající IS v areálu bývalých kasáren 
Dukelských hrdinů. 
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30. Prodej podílu o velikosti 4388/5539 na pozemku parc. č. 1328 o výměře 229 m2 (zast. plocha 
a nádvoří) v k.ú. Litoměřice 
Žadatel: OSNMM  
 
Odůvodnění: Na základě kontroly pozemků ve vlastnictví Města Litoměřice bylo zjištěno, že 
spoluvlastnický podíl o velikosti 4388/5539 na pozemku parcelní číslo 1328 o výměře 229 m2 v k.ú. 
Litoměřice (ul. České Armády 932/31) užívají vlastníci nemovitosti č.p. 932 bez právního důvodu. O této 
skutečnosti jsme vlastníky informovali a vyzvali k dořešení prodeje spoluvlastnického podílu (řešeno na 
podzim 2017). 
V minulosti odprodal Okresní podnik bytového hospodářství Litoměřice jednotlivé byty bez pozemku 
pod domem. Vzhledem k tomu, že vlastníci mají povinnost uvést do souladu veškeré právní vztahy 
k jednotkám, společným částem domu a k pozemku, je nutné dořešit prodej uvedeného pozemku 
jednotlivým vlastníkům bytů/nebytového prostoru. Záměr prodeje pozemku z roku 2003 nebyl dořešen. 
 
Stanovisko OSNMM: Dům není rozdělen na BJ, jedná se o 4 byty a 1 nebytový prostor.  Byt, který město 
doprodávalo v roce 2008 je prodán již s podílem na pozemku o velikosti 1151/5539.  
 
Projednáno v MK dne 15.01.2018: Hlasováním           pro: 7         proti: 0       zdržel se: 0 
MK doporučuje 

Návrh na usnesení: 
 
ZM schvaluje záměr prodeje podílu o velikosti 4388/5539 na pozemku parc. č. 1328 v k.ú. 
Litoměřice 

 
 
31. Prodej pozemku parc.č.4528/1 o výměře 654 m2 (zahrada) a parc.č 4528/4 o výměře 17 m2 
(zast.   plocha) v k.ú. Litoměřice 
Žadatel: paní M.V., nar. 2.12.1987, Hostivice 
 
Odůvodnění: Zahradní chatu na Třeboutické stráni vlastní od roku 2006, zahrádku užívá na základě 
nájemní smlouvy.  
 
Stanovisko OÚRM: Z hlediska rozvoje a v souladu s platnou územně plánovací dokumentací není 
připomínek ani námitek. 
 
Stanovisko OSNMM: ZM dne 5.06.2014 č. usnesení č. 102/4/2014 schválilo prodej zastavěných 
pozemků v zahrádkářských osadách za cenu smluvní 300 Kč/m2 a zahrady za 100 Kč/m2 
 

Projednáno v MK dne 15.01.2018: Hlasováním  pro:7     proti: 0  zdržel se: 0 
MK doporučuje 

Návrh na usnesení: 
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ZM schvaluje záměr prodeje pozemků parc.č.4528/1 o výměře 654 m2 (zahrada) a parc.č 4528/4 o 
výměře 17 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice 
 

 
 

 
Prodeje: 

32. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 5254/1 o výměře 516 m2 (zast. plocha) včetně stavby 
bez čp. v k.ú. Litoměřice 
Žadatel: Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích, IČO: 46768041, Rooseveltova 
716/7, Litoměřice 

Odůvodnění: Jedná se o rozšíření chráněných dílen. Diakonie má dvacetiletou zkušenost se 
zaměstnáváním osob se zdravotním i mentálním postižením, chybí jí však prostory pro dílny a sklady. 
Jako součást rekonstrukce žádané budovy by vzniklo i několik malých ubytovacích jednotek v režimu 
komunitního bydlení. Žadatel řeší potřebu nových prostor i vzhledem k ukončení nájemní smlouvy 
v prostorách, kde má v současné době administrativu. S revitalizací opuštěných prostor má žadatel 
zkušenosti např. v Terezíně. 

Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace je objekt zahrnutý do ploch smíšené 
využití území městského typu - SM. V těchto plochách je přípustné mimo jiné i funkce bydlení a sociální 
zařízení. V lokalitě areálu bývalých kasáren Pod Radobýlem je rozhodování podmíněno zpracováním 
územní studie, která se připravuje, přičemž samotné navrhované řešení ve studii neznemožňuje využít 
zmíněný objekt k výše uvedeným účelům. 

Stanovisko OSNMM: Přechod vlastnictví této nemovité věci byl proveden na základě souhlasného 
prohlášení o nabytí vlastnictví ze dne 7.05.2014 od ČR MO s účetní hodnotou 6 638 353 Kč 

Projednáno v MK dne 13.11.2017 hlasováním  pro:  6     proti:  0  zdržel se: 0 

MK doporučuje bezúplatný převod pozemku parc.č. 5254/1 o výměře 516 m2 (zast. plocha) včetně 
stavby bez čp. v k.ú. Litoměřice, smlouvou o smlouvě budoucí darovací s podmínkou realizace projektu 
na základě získané dotace. 

Stanovisko OSNMM: Na základě jednání s ředitelkou Diakonie bylo upřesněno, že bez ohledu na dotace 
se potřebují přestěhovat, s tím, že rekonstrukce stavby by se prováděla na etapy. Pokud by to bylo 
nutné souhlasí s bezúplatným převodem a s podmínkou zřízení předkupního práva pro Město 
Litoměřice do doby ukončení rekonstrukce objektu. 

Při rekonstrukci je nutné vyřešit napojení na IS (elektr. plyn a voda), stávající IS jsou nevyhovující. 
Záměr prodeje byl projednán a schválen v ZM 7.12.2017 usnesením č. 184/8/2017 
Zveřejněno na úřední desce: od 19.11.2017 do 5.01.2018 není připomínek ani námitek. 

Návrh na usnesení: 
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ZM schvaluje bezúplatný převod (dar) pozemku parc.č. 5254/1 o výměře 516 m2 (zast. plocha) 
včetně stavby bez čp. v k.ú. Litoměřice Diakonii ČCE – Středisko křesťanské pomoci 
v Litoměřicích, IČO: 46768041, Rooseveltova 716/7, Litoměřice a uhrazení správního poplatku za 
vklad práva do katastru nemovitostí. (viz. darovací smlouva) 

 
 
33. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 
telekomunikačního zařízení k části pozemků parc.č. 87,132 v k.ú. Litoměřice 
Žadatel: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3 
 

Odůvodnění: V rámci stavební akce „PROD5C_U_LITE_Novobranská_OK,11010-055921“ byla 
žadatelem vybudována nová přípojka telekomunikačního vedení v ul. Novobranská. 

Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č. 
9810000450 dne 12.11.2015. Objednavatelem geomet. plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky za 
vklad smlouvy do KN hradí žadatel.  

Parcelní 
číslo 

 Druh 
pozemku Způsob využití Výměra 

zařízení 
(přípojka) 

Délka 
vedení bm 

náhrada 
za bm / 

Kč 
DPH 21% 

výpočet     
(bez DPH) 

87 
ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 966 telekomunikační 6,73 125,00 176,66 841,25 

132 ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 1682 telekomunikační  19,46 125,00 510,83 2 432,50 

cena celkem bez DPH   26,19   687,49 Kč 3 273,75 Kč 

cena celkem s DPH         3 961,24 Kč 

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

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 
telekomunikačního zařízení k části pozemků parc.č. 87 a parc.č. 132, vše v k.ú. Litoměřice, v 
rozsahu dle GP 4554-42/2017 ve prospěch oprávněného spol. České telekomunikační 
infrastruktury a.s., IČO: 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3, za jednorázovou úhradu ve smluvní 
výši 3274 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 
telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 5117/8 v k.ú. Litoměřice 
Žadatel: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3 
 
Odůvodnění: V rámci stavební akce „11010-055751,TM_BTA_Litoměřice_LTTRI_OK“ byla žadatelem 
vybudována nová přípojka telekomunikačního vedení v lokalitě pod Radobýlem. 
Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č. 
9810000448 dne 12.11.2015. Objednavatelem geomet. plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky za 
vklad smlouvy 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) 

5117/8 
trvalý travní 
porost   21714 telekomunikační 40,4 5,00 42,42 202,00 

cena celkem bez DPH   40,4   42,42 Kč 202,00 Kč 

cena celkem s DPH         244,42 Kč 

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

Návrh na usnesení 

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 
telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 5117/8 v k.ú. Litoměřice, v rozsahu dle GP 
4568-499/2017 ve prospěch oprávněného spol. České telekomunikační infrastruktury a.s., IČO: 
04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 202 Kč + 21% DPH 
a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí. 
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35. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační 
distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 
1634/3,1634/4,2569/1,2573/2,2573/4,2575/7,2577/3,2581 a 2582/4 v k.ú. Litoměřice 
Žadatel: ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín  
 
Odůvodnění: V rámci stavební akce „IE-12-4004069, LT, Ltm., Žernosecká-kabelizace části sítě“, 
byla žadatelem vybudována na pozemku v majetku obce nová elektrizační distribuční soustava. 
Před stavební akcí byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě pro zřízení věcného břemene č. 
9810000479 dne 18.3.2016. 
Objednavatelem geom. plánu a jeho plátcem byl žadatel. Poplatky za vklad práva do KN hradí žadatel.  

Parcelní 
číslo 

Název druhu pozemku Způsob 
využití 

Výměra Druh zařízení 
(přípojka) 

Délka 
vedení bm 

náhrada za 
bm / Kč 

DPH 21% 

1634/3 ostatní plocha 
ostatní 

komunikace 350 NN 42 96,00 846,72 4 032,00 

1634/4 ostatní plocha 
ostatní 

komunikace 374 NN 4 96,00 80,64 384,00 

2569/1 ostatní plocha ostatní 
komunikace 

977 SR622 1 500,00 105,00 500,00 

2569/1 ostatní plocha 
ostatní 

komunikace 977 NN 13 500,00 1 365,00 6 500,00 

2573/2 ostatní plocha 
ostatní 

komunikace 149 NN 79 96,00 1 592,64 7 584,00 

2573/4 ostatní plocha silnice 324 NN 75 96,00 1 512,00 7 200,00 

2575/7 ostatní plocha ostatní 
komunikace 

675 NN 160 96,00 3 225,60 15 360,00 

2577/3 ostatní plocha 
ostatní 

komunikace 113 NN 46 96,00 927,36 4 416,00 

2581 zahrada   5761 NN 15 64,00 201,60 960,00 

2582/4 zastavěná plocha a 
nádvoří 

společný 
dvůr 

237 SS200 1 500,00 105,00 500,00 

2582/4 zastavěná plocha a 
nádvoří 

společný 
dvůr 

237 NN 2 160,00 67,20 320,00 

cena celkem bez DPH   436+2   10 028,76 Kč 47 756,00 Kč 

cena celkem s DPH         57 784,76 Kč 

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

 

Návrh na usnesení 

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav 
elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 1634/3,1634/4,2569/1, 2573/2,2573/4, 
2575/7, 2577/3,2581 a 2582/4, vše v k.ú. Litoměřice, v rozsahu dle GP 4565-93/2017 ve prospěch 
oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s. IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou 
úhradu ve smluvní výši Kč 47.756 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do 
katastru nemovitostí. 
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