
Rozpočtové opatření schválené Radou města Litovel dne 18. května 2017 

Rozpočtové opatření bylo schváleno na 54. schůzi Rady města Litovel dne 18. května 2017 na základě usnesení č. 1729/54 až 

1733/54, č. 1746/54 a č. 1758/54. 

Změny ve výdajích: 

§ položka UZ ORJ ORG částka popis 

3429 5901   4 000 000 - 22 000,00 Transfery dle rozhodnutí RM 

3429 5499  
 

4 000 000 11 000,00 
OV Víska – na zajištění autobusové dopravy na 

sraz Vísek do Vísky u Chotěboře 

3419 5492   4 000 000 5 000,00 P. V. – sportovní činnost dcery V. V. v roce 2017 

3419 5492   4 000 000 4 000,00 P. N. – činnost družstva malé kopané v roce 2017 

3429 5222 

 

 4 000 000 2 000,00 

SH ČMS - SDH Savín – na organizační zajištění 

stavění máje a lampionového průvodu a odměny 

pro děti 

3639 5169   3 000 360 - 68 970,00 Studie, znalecké posudky 

3612 5169   3 000 360 68 970,00 Studie, znalecké posudky 

6171 5xxx 13015  5 000 000 427 436,00 Dotace na výkon sociální práce 

3392 xxxx   3 003 428 - 22 000,00 Náklady na pouť – spol. akce s KDU-ČSL 

3399 xxxx   3 003 428 22 000,00 Náklady na pouť – spol. akce s KDU-ČSL 

xxxx xxxx   X xxx xxx - 8 000,00 xxx 

3231 5339   X xxx xxx 8 000,00 Stavba pódia pro akci ZUŠ Open 

 

Změny v příjmech: 

§ položka UZ ORJ ORG částka popis 

 4116 13015   427 436,00 Účelová neinvestiční dotace 

 

Důvodové zprávy k rozpočtovému opatření: 

OV Víska – na zajištění autobusové dopravy na sraz Vísek do Vísky u Chotěboře, který se uskuteční 17. června 2017. (Navrhuje 

odbor školství, kultury a sportu.) 

P. V. – sportovní činnost dcery V. V. v roce 2017. (Navrhuje odbor školství, kultury a sportu.) 

P. N. – činnost družstva malé kopané v roce 2017. (Navrhuje odbor školství, kultury a sportu.) 

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Savín – na organizační zajištění stavění máje a lampionového průvodu a odměny pro děti. 

(Navrhuje odbor školství, kultury a sportu.) 

Studie, znalecké posudky - rozpočtová změna je navržena z důvodu vystavení objednávky na studii, která má řešit varianty, 

dispoziční řešení a využití hotelové části Záložny, kdy se počítá s využitím na byty. Proto je nutno převést finanční prostředky 

na §3612 týkající se bytového hospodářství. (Navrhuje odbor místního hospodářství a stavebních investic.) 

Dotace na výkon sociální práce - rozpočtová změna řeší přijetí dotace na výkon sociální práce ze státního rozpočtu na základě 

žádosti města Litovel. Výše dotace na výkon sociální práce pro rok 2017 činí dle rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí 

427 436 Kč. (Navrhuje finanční odbor a odbor sociální a správní.) 

Náklady na pouť – spol. akce s KDU-ČSL – položka „Náklady na pouť – spol. akce KDU-ČSL“ byla 22 000,- Kč schválena na 

paragrafu 3392 určeném na kulturní domy místo na paragraf 3399 určeném na kulturní akce včetně pořádaných poutí. Z tohoto 

důvodu je navržen přesun finančních prostředků v celé rozpočtované výši 22 000,-Kč na paragraf 3399.  (Navrhuje odbor 

místního hospodářství a stavebních investic.) 

Stavba pódia pro akci ZUŠ Open – akce se koná dne 30. 5. 2017. 

 

Zpracovala: Bc. Jana Bušfyová 

Schválil: Ing. Jaromír Kolář 

V Litovli dne 14. června 2017 


