
Rozpočtové opatření schválené Radou města Litovel dne 27. dubna 2017 

Rozpočtové opatření bylo schváleno na 53. schůzi Rady města Litovel dne 27. dubna 2017 na základě 

usnesení č. 1687/53 až 1689/53, č. 1691/53 až 1694/53, č. 1706/53 a č. 1681/53. 

Změny ve výdajích: 

§ položka UZ ORJ ORG částka popis 

6171 5xxx 13011  5 xxx xxx 1 276 000,00 Výdaje související s výkonem agendy SPOD 

3429 5901   4 000 000 - 56 000,00 Transfery dle rozhodnutí RM 

3429 5222  

 

4 000 000 15 000,00 

Čarodějnický spolek Tři Dvory – organizace 

akce Pálení čarodějnic a zajištění dopravy do 

Tří Dvorů u Kolína na akci Otevřená náves 

4371 5222 
  

4 000 000 15 000,00 
Středisko rané péče SPRP - poskytování soc. 

služby 3 rodinám z Litovle 

4371 5222 
  

4 000 000 10 000,00 
Jdeme Autistům Naproti z.s. - poskytování 

péče dětem s autismem ve věku do 7 let 

3900 5492 
 

 4 000 000 4 000,00 
J. K. - úhrada nákladů spojených s účastí Š. K. 

na MS INTERSTENO v Berlíně 

3900 5492 
  

4 000 000 4 000,00 
P. S. – úhrada nákladů spojených s účastí E. S. 

na MS ve zpracování textu v Berlíně 

3900 5492 
  

4 000 000 4 000,00 
D. S. – úhrada nákladů spojených s účastí T. S. 

na MS ve zpracování textu v Berlíně 

3900 5492 
  

4 000 000 4 000,00 
J. N. – úhrada nákladů spojených s účastí T. N. 

na MS ve zpracování textu v Berlíně 

3429 5901   4 000 000 - 19 000,00 Transfery dle rozhodnutí RM 

3419 5222   4 xxx xxx 19 000,00 Výstavba tenisových kurtů na Komárově 

 

Změny v příjmech: 

§ položka UZ ORJ ORG částka popis 

 4116 xxxxxxxxx   1 996,00 Přijatá dotace z ÚP 

 4116 13011   1 276 000,00 Účelová neinvestiční dotace 

 

Změny financování: 

§ položka UZ ORJ ORG částka popis 

 8115    - 1 996,00 Přijatá dotace z ÚP 

 

Důvodové zprávy k rozpočtovému opatření: 

Přijatá dotace z ÚP - rozpočtová změna řeší příjem dotace na pracovní pozici asistentka prevence kriminality. 

(Navrhuje finanční odbor.) 

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

2017 dle rozhodnutí MPSV č. j. MPSV-2017/42876-231 ze dne 13. března 2017. Jedná se o 1. 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 finanční odbor a odbor sociální  

a správní.) 

Čarodějnický spolek Tři Dvory - organizační zajištění akce „Pálení čarodějnic“ dne 30. 4. 2017 a na zajištění 

dopravy do Tří Dvorů u Kolína na akci „Otevřená náves“. (Navrhuje odbor školství, kultury a sportu.) 

Středisko rané péče SPRP - poskytování soc. služby 3 rodinám z Litovle, které pečují o dítě se závažným 

zdravotním postižením ve věku do 7 let v roce 2017 (Navrhuje odbor školství, kultury a sportu.) 



Jdeme Autistům Naproti z. s. - poskytování péče dětem s autismem ve věku do 7 let v roce 2017. (Navrhuje 

odbor školství, kultury a sportu.) 

MS INTERSTENO - dar na úhradu nákladů spojených s účastí na MS INTERSTENO, které se bude konat ve 

dnech 22. - 28. 7. 2017 v Berlíně. (Navrhuje odbor školství, kultury a sportu.) 

MS ve zpracování textu - dar na úhradu nákladů spojených s účastí žáků ZŠ na MS ve zpracování textu, které 

se bude konat ve dnech 22. - 28. 7. 2017 v Berlíně. (Navrhuje odbor školství, kultury a sportu.) 

Výstavba tenisových kurtů na Komárově - Stavbu si řeší TJ Tatran na vlastní náklady. Město uhradí vynětí na 

základě rozhodnutí loňského jednání na ZM. S výší poplatku 31 tis. Kč ovšem TJ Tatran nepočítal a proto se 

obrací na město o pomoc. (Navrhuje místostarosta Viktor Kohout.) 

 

Zpracovala: Bc. Jana Bušfyová 

Schválil: Ing. Jaromír Kolář 

 

V Litovli dne 18. května 2017 


