
Rozpočtové opatření schválené Radou města Litovel dne 20. července 2017 

Rozpočtové opatření bylo schváleno na 58. schůzi Rady města Litovel dne 20. července 2017 na základě usnesení 

č. 1861/58 až 1863/58 a č. 1870/58. 

Změny ve výdajích: 

§ položka UZ ORJ ORG částka popis 

3429 5901   4 000 000 - 7 000,00 Transfery dle rozhodnutí RM 

3429 5222  
 

4 000 000 4 000,00 
SDH Savín – organizační zajištění oslav 106. 

výročí založení sboru 

3429 5222 

  

4 000 000 1 500,00 

Myslivecký spolek Unčovice – organizační 

zajištění mysliveckého a dětského dne 

v Chořelicích 

3429 5222 

  

4 000 000 1 500,00 

Myslivecký spolek Unčovice – organizační 

zajištění mysliveckého a dětského dne 

v Rozvadovicích 

1036 5213 29008  14 000 000 87 993,00 
Převod dotace příjemci – náklady na odborného 

lesního hospodáře 

3392 5336 00555 44 4 000 000 60 000,00 Převod dotace příjemci – Hanácké Benátky 

3421 6122   3 003 470 40 000,00 Skluzavka – hřiště U Kopečku 

6409 5901  
 

14 000 000 - 80 000,00 
Vratky přeplatků min. období, kaucí nepřevedených 

na depozita, platby dle usnesení RM a ZM 

3392 6121  44 4 000 000 80 000,00 Městský klub – výtah na Záložně 

3639 5166   3 000 360 - 56 265,00 
Odborná pomoc, výběrová řízení, inženýrská a 

dotační činnost 

2321 6121   3 003 499 15 125,00 
Myslechovice – splašková kanalizace – zajištění 

dotace 

2321 6121   3 003 419 13 713,00 Savín – kanalizace PD 

2310 6121   3 003 419 13 713,00 Savín – vodovod PD 

2321 6121   3 003 419 13 714,00 Nová Ves – kanalizace PD 

6171 5xxx 13011  5 xxx xxx 1 420 140,00 Výdaje související s výkonem agendy SPOD 

 

Změny v příjmech: 

§ položka UZ ORJ ORG částka popis 

 4116 29008   87 993,00 Přijetí účelové neinvestiční dotace 

 4122 00555   60 000,00 Přijetí účelové neinvestiční dotace 

6320 2322    40 000,00 Přijaté pojistné náhrady 

 4116 13011   1 420 140,00 Přijetí účelové neinvestiční dotace 

 

Důvodové zprávy k rozpočtovému opatření: 

SDH Savín - organizační zajištění oslav 106. výročí založení sboru, které se konaly 8. července 2017. (Navrhuje 

odbor školství, kultury a sportu.) 

Myslivecký spolek Unčovice – organizační zajištění mysliveckého a dětského dne v Chořelicích dne 8. července 

2017. (Navrhuje odbor školství, kultury a sportu.) 

Myslivecký spolek Unčovice – organizační zajištění mysliveckého a dětského dne v Rozvadovicích dne 26. srpna 

2017. (Navrhuje odbor školství, kultury a sportu.) 

Náklady na odborného lesního hospodáře - Dne 3. července 2017 byla na účet města Litovel připsána platba  

od Olomouckého kraje ve výši 87 993 Kč na základě žádosti o poskytnutí finančních prostředků podle vyhlášky  

MZe č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost 



hradí stát, za období I. čtvrtletí 2017. Aby mohly být realizovány převody dotačních prostředků příjemcům 

dotace, je potřeba schválit příslušnou změnu rozpočtu. (Navrhuje finanční odbor a odbor životního prostředí.) 

Hanácké Benátky - Dne 19. června 2017 byla na účet města připsána platba od Olomouckého kraje ve výši 60 

000 Kč. Dle rozpočtového opatření ze dne 19. června 2017 (č.j. KÚOK/16990/2017/OE/445) se jedná o účelovou 

neinvestiční dotaci, finanční prostředky jsou určeny pro Městský klub Litovel na částečnou úhradu výdajů na akci 

Hanácké Benátky 2017. (Navrhuje odbor školství, kultury a sportu a finanční odbor.) 

Skluzavka – hřiště U Kopečku - Do rozpočtu je třeba zapojit příjmy z přijatých pojistných náhrad. Budou použity 

na výdaje spojené s poškozením skluzavky na hřišti U Kopečku. (Navrhuje odbor místního hospodářství  

a stavebních investic a finanční odbor.) 

Městský klub – výtah na Záložně - V rozpočtu schváleném Zastupitelstvem dne 15. prosince 2016 byla uvedena 

položka Městský klub – výtah (velký sál Záložna) s částkou 210.000 Kč. Tato částka byla primárně určena na 

úhradu projektové dokumentace. ZML dále dne 9. února 2017 schválilo rozpočtové změny, v nichž bylo 

vyhrazeno pro realizaci výtahu další 2.000.000 Kč. Projektantem odhadovaná cena výtahu včetně všech 

doprovodných úprav (kůlny, vydláždění cesty) přitom byla cca 2.630.000 Kč. Celkem tak bylo na realizaci výtahu 

schváleno v rozpočtu 2.210.000 Kč. Odbor školství, kultury a sportu žádá o navýšení rozpočtu na tuto akci  

o 80.000 Kč, přičemž ponechává malou rezervu pro případ nepředpokládaných nákladů. (Navrhuje odbor školství, 

kultury a sportu a finanční odbor.) 

Kanalizace a vodovody - Na administraci veřejné zakázky u akce Myslechovice – splašková kanalizace se 

přesunou finanční prostředky z obecné položky určené na odbornou pomoc a výběrová řízení, dále se se přesunou 

finanční prostředky z obecné položky na PD na kanalizaci v Savíně a Nové Vsi a na PD na vodovod v Savíně. 

(Navrhuje odbor místního hospodářství a stavebních investic.) 

Výdaje související s výkonem agendy SPOD - Dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 

2017 dle rozhodnutí MPSV č.j. MPSV-2017/123580-231 ze dne 28. června 2017. Jedná se o 2. splátku finančních 

prostředků, které jsou určeny na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě 

sociálně-právní ochrany dětí na rok 2017. (Navrhuje odbor sociální a správní a finanční odbor.) 

 

Zpracovala: Bc. Jana Bušfyová 

Schválil: Ing. Jaromír Kolář 

V Litovli dne 18. srpna 2017 


