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Rozpočtové opatření č. 21/2020 schválené Zastupitelstvem města Litovel dne 5. 

listopadu 2020 
 

Rozpočtové opatření bylo schváleno na 20. zasedání Zastupitelstva města Litovel dne 5. listopadu 2020 na základě 

usnesení ZM/4/20/2020, ZM/16/20/2020. 

Změna v příjmech: 

§ pol UZ orj  org Kč   

1031 2324       9 201 268,00 
náhrada újmy za ztížené lesní hospodaření (RZ 
118/2020/ZM) 

3639 3111       975 800,00 příjmy z prodeje pozemků (RZ 119/2020/ZM) 

2310 2133       677 817,54 příjmy z pronájmu (VHS) 

  1334       483 433,27 odvody za odnětí ze ZPF (RZ 121/2020/ZM) 

  1341       59 153,00 poplatek ze psů (RZ 121/2020/ZM) 

  1346       42 300,00 
poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst (RZ 
121/2020/ZM) 

  1353     608 63 600,00 
příjmy za zkoušku odborné způsobilosti od žadatelů o 

řidičské oprávnění (RZ 121/2020/ZM) 

  1356       18 953,77 
příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geo. pl. (RZ 
121/2020/ZM) 

  1359       3 000,00 
ostatní odvody z vybra. činností a služeb jinde neuvedené 

(RZ 121/2020/ZM) 

3315 2112       28 749,00 příjmy z prodeje zboží - Muzuem (RZ 121/2020/ZM) 

3636 2119       6 050,00 ostatní příjmy z vlastní činnosti  - VB (RZ 121/2020/ZM) 

3639 2119       74 642,49 ostatní příjmy  z vlastní činnosti - VB (RZ 121/2020/ZM) 

1069 2212       10 000,00 
sankční platby přijaté od jiných subjektů (RZ 

121/2020/ZM) 

1070 2212     784 4 500,00 
sankční platby přijaté od jiných subjektů - rybářství  (RZ 

121/2020/ZM) 

2169 2212     802 3 000,00 
sankční platby přijaté od jiných subjektů - živnostenský 

odbor (RZ 121/2020/ZM) 

2169 2212     1103 5 000,00 
sankční platby přijaté od jiných subjektů - stavební odbor 
(RZ 121/2020/ZM) 

2299 2212     604 116 682,06 
sankční platby přijaté od jiných subjektů - dopravní 

přestupky (RZ 121/2020/ZM) 

2399 2212     704 4 000,00 
sankční platby přijaté od jiných subjektů - stavební 
povolení - vodospráva (RZ 121/2020/ZM) 

3769 2212     784 1 000,00 
sankční platby přijaté od jiných subjektů - pokuty ŽP(RZ 

121/2020/ZM) 

6171 2212     224 2 400,00 
sankční platby přijaté od jiných subjektů - pokuty OP 
(RZ 121/2020/ZM) 

4184 2229       2 715,00 ostatní přijaté vratky transferů (RZ 121/2020/ZM) 

3412 3113       5 200,00 
příjmy z prodeje ostatního hmotného dl. maj.(RZ 

121/2020/ZM) 

3639 3113       1 000,00 
příjmy z prodeje ostatního hmotného dl. maj.(RZ 

121/2020/ZM) 

6171 3113       1 950,00 
příjmy z prodeje ostatního hmotného dl. maj.(RZ 

121/2020/ZM) 
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  1334       200 000,00 odvody za odnětí půdy ze ZPF (RZ 122/2020/ZM) 

 

Změna ve výdajích: 

§ pol UZ orj  org Kč   

3745 5169     7 000 000 200 000,00 výsadba a údržba zeleně (RZ 122/2020/ZM) 

3113 5901     4 000 000 -100 000,00 
výdaje na školní, sportovní a ekologické aktivity (RZ 

123/2020/ZM) 

3111 5331   49 4 000 000 100 000,00 
MŠ Frištenského - příspěvek na provoz (RZ 

123/2020/ZM) 

1036 5492   1 000 000  100 000,00  
Platba – dar – ve prospěch p. J.N. dle návrhu vedení 

města (RZ 124/2020/ZM) 

 

Změna ve financování: 

§ pol UZ orj  org Kč   

  8113       -9 201 268,00 
krátkodobé přijaté půjčené prostředky (RZ 

118/2020/ZM) 

  8113       -975 800,00 
krátkodobé přijaté půjčené prostředky (RZ 

119/2020/ZM) 

  8113       -677 817,54 
krátkodobé přijaté půjčené prostředky (RZ 

120/2020/ZM) 

  8113       -937 328,59 
krátkodobé přijaté půjčené prostředky (RZ 

121/2020/ZM) 

 8115    100 000,00 
Změna stavu krátkodobých prostředků …(RZ 

124/2020/ZM) 

 

RZ 118/2020/ZM – Náhrada újmy za ztížené lesní hospodaření (FIN) 

Na základě sdělení Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Olomoucko, 

oddělení Správa CHKO Litovelské Pomoraví, ze dne 9.10.2020 náleží městu Litovel náhrada újmy za ztížené 

lesní hospodaření v lesích, které se nacházejí v lokalitě CHKO. Platba byla 15.10.2020 připsána na účet města. 

RZ 119/2020/ZM – Příjmy z prodeje pozemků (FIN) 

Finanční prostředky zinkasované městem za prodej pozemků za období leden až říjen překročili hodnotu 

upraveného rozpočtu. Vzhledem k aktuální situaci není předpoklad čerpání těchto prostředků do konce roku. 

RZ 120/2020/ZM – Příjmy z pronájmu majetku - VHS (FIN) 

Finanční prostředky zinkasované městem od VHS Čerlinka za pronajatý majetek za období leden až říjen 

překročili hodnotu schváleného rozpočtu na rok 2020. Vzhledem k aktuální situaci není předpoklad čerpání těchto 

prostředků do konce roku. 

RZ 121/2020/ZM – Plnění příjmové části rozpočtu 
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Na základě kontroly plnění příjmové části rozpočtu bylo u následujících položek zjištěno lepší plnění: 

RZ 122/2020/ZM – Výsadba zeleně 

Vedoucí odboru životního prostředí žádá o navýšení výdajů na výsadbu a údržbu zeleně v Litovli a místních 

částech - ozelenění Olomoucké ulice, ozelenění části cyklostezky Litovel – Červenka, výsadba dřevin na sídlišti 

Novosady, dosadba u ZŠ Vítězná, výsadba dřevin na Šargounských loukách, kde uhynuly nějaké dřeviny, výsadba 

ve Třech Dvorech aj. 

RZ 123/2020/ZM – Navýšení provozního příspěvku MŠ Frištenského 

Paní ředitelka školy MŠ Frištenského žádá o navýšení provozního rozpočtu o 400 000 Kč. Město Litovel získalo 

dar od firmy FCC ve výši 200.000 Kč na podporu školských, sportovních a ekologických aktivit, kdy byla v rámci 

rozpočtové změny 88/2020/RM tato částka rozdělena mezi odbor životního prostředí a odbor školství kultury a 

sportu (každý odbor po 100 000 Kč). Se starostou města bylo dohodnuto, že polovina tohoto daru přidělená 

usnesením RM odboru školství kultury a sportu bude využita ve prospěch žádosti ředitelky MŠ, tedy navýšení 

provozního příspěvku MŠ Frištenského o 100 000 Kč.  

RZ 124/2020/ZM – Dar FO  

Dar FO dle usnesení zastupitelstva města v souladu se zákonem o obcích. 

Ve Zveřejněném rozpočtovém opatření mohou být napraveny administrativní pochybení zjištěná při pořizování 

do IS GINIS, tyto případné provedené nápravy nemají vliv na původní charakter a finanční objem záměrů přijatých 

schvalujícím orgánem.  

 

 

Zpracovala:  Ing. Veronika Haplová 

  referentka finančního odboru 

Schválil:  Ing. Jaromír Kolář 

  vedoucí finančního odboru      

 

V Litovli, 18.11..2020 


