
Rozpočtové opatření schválené Radou města Litovel dne 22. června 2017 

Rozpočtové opatření bylo schváleno na 56. schůzi Rady města Litovel dne 22. června 2017 na základě usnesení č. 1826/56 až 

1829/56, č. 1835/56 a č. 1849/56. 

Změny ve výdajích: 

§ položka UZ ORJ ORG částka popis 

3429 5901   4 000 000 - 16 500,00 Transfery dle rozhodnutí RM 

3429 5222  
 

4 000 000 7 000,00 
ADETO, z.s. – nákladů spojených s akcí „Starám se 

o svoji řeku“ 

3124 5213 
  

4 000 000 7 500,00 
Střední škola a Základní škola DC 90, s.r.o. – 

nákup speciálních školních pomůcek 

3419 5492   4 000 000 2 000,00 Organizační zajištění turnaje v nohejbale 

1037 5213 29004  14 000 000 150,00 Převod příjemci dotace 

3412 5137   3 003 419 - 4 450,00 Chudobín – sportovní hřiště, doplňková vybavenost 

3421 6122   3 003 419 4 450,00 Chudobín – dětské hřiště, stůl a lavice 

2212 5171   3 003 559 9 851,00 Pojistné události - silnice 

2219 5171   3 003 559 18 968,00 
Pojistné události – ostatní záležitosti pozemních 

komunikací 

3639 5171   3 003 559 29 472,00 
Pojistné události – komunální služby a územní 

rozvoj 

3612 5152   5 000 561 - 15 000,00 Dům s pečovatelskou službou - teplo 

3900 5169   5 000 535 15 000,00 Seniorpasy 

 

Změny v příjmech: 

§ položka UZ ORJ ORG částka popis 

 4116 29004   150,00 Přijetí účelové neinvestiční dotace 

6320 2322    33 986,00 Přijaté pojistné náhrady 

6320 2322    58 291,00 Přijaté pojistné náhrady 

 

Změny financování: 

§ položka UZ ORJ ORG částka popis 

 8113    - 33 986,00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 

 

Důvodové zprávy k rozpočtovému opatření: 

ADETO, z.s. – nákladů spojených s akcí „Starám se o svoji řeku“, která se koná v červnu 2017. (Navrhuje odbor školství, 

kultury a sportu.) 

Střední škola a Základní škola DC 90, s.r.o. – nákup speciálních školních pomůcek pro 4 žáky z Litovle. (Navrhuje odbor 

školství, kultury a sportu.) 

Organizační zajištění 7. ročníku turnaje v nohejbale dne 8. 7. 2017 v Unčovicích. (Navrhuje odbor školství, kultury a sportu.) 

Převod příjemci dotace - na účet města připsána platba od Olomouckého kraje ve výši 150,-- Kč. Dle rozpočtového opatření 

ze dne 1.6.2017, (č.j. KUOK/26045/2017/OE/907) se jedná o účelovou neinvestiční dotaci, finanční prostředky jsou určeny 

na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a na poskytnutí náhrad zvýšených nákladů za období 2. 

pololetí roku 2016. (Navrhuje finanční odbor a odbor životního prostředí.) 

Chudobín – dětské hřiště, stůl a lavice - v rozpočtu je potřeba posílit položku „Chudobín - dětské hřiště, stůl a lavice“, 

objednaný set by přesáhl rozpočtované finanční prostředky. Finanční prostředky se přesunou opět z peněz určených  

na podobnou akci ve stejném OV. (Navrhuje odbor místního hospodářství a stavebních investic.) 



Pojistné události - Do rozpočtu je třeba zapojit příjmy z přijatých pojistných náhrad. Dvě platby ve výši 13 983 Kč a 20 003 

Kč přijaté na začátku roku 2017 se vztahují k pojistným událostem z roku 2016, v rozpočtu budou použity na snížení 

krátkodobých přijatých půjčených prostředků. Přijaté pojistné náhrady vztahující se k pojistným událostem roku 2017 budou 

použity na výdaje příslušných rozpočtových odvětví. Jedná se o výdaje spojené s poškozením sloupku na parkovišti, 

ostrůvku v Rozvadovicích a veřejného osvětlení v průmyslové zóně. (Navrhuje finanční odbor a odbor místního 

hospodářství a stavebních investic.) 

Seniorpasy - příspěvek na rok 2017 plně vyčerpán, a z tohoto důvodu žádá o rozpočtovou změnu a převedení finanční částky 

ve výši 15 000 Kč, z položky na teplo v Domě s pečovatelskou službou. (Navrhuje odbor sociální a správní.) 

 

Zpracovala: Bc. Jana Bušfyová 

Schválil: Ing. Jaromír Kolář 

V Litovli dne 10. července 2017 


