
Rozpočtové opatření schválené Zastupitelstvem města Litovel dne 29. června 2017 

Rozpočtové opatření bylo schváleno na 23. zasedání Zastupitelstva města Litovel dne 29. června 2017 na základě  

bodu č. 5, č. 12 a č. 17. 

Změny v příjmech: 

§ položka UZ ORJ ORG částka popis 

3722 2142    110 000,00 Část podílu na zisku od FCC 

 

 

Změny ve výdajích: 

§ položka UZ ORJ ORG částka popis 

6409 5363   3 000 728 48 267,93 Odvod za porušení rozpočtové kázně 

6409 5363   3 000 728 1 668 262,93 Penále za porušení rozpočtové kázně 

1037 5169   7 xxx xxx 110 000,00 Likvidace oplocení lesní školky 

3613 6121   3 003 573 1 100 000,00 
Gymnázium - výměna oken + související 

náklady 

 

 

Změny financování: 

§ položka UZ ORJ ORG částka popis 

 8113    48 267,93 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 

 8113    1 668 262,93 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 

 8113    1 100 000,00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 

 

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření: 

Porušení rozpočtové kázně - V roce 2016 proběhla kontrola realizace projektu „Kanalizace a ČOV Litovel – 

dokončení“ pracovníky Finančního úřadu v Olomouci. Na základě kontroly bylo konstatováno, že nebyla v roce 2014 

dodržena podmínka uvedená v Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouvě o poskytnutí dotace a to, že výše stočného 

nebyla v minimální výši 90% finanční analýzy, ale jenom 87%. Město Litovel na základě nedodržení výše stočného 

obdrželo dva platební výměry na odvod za porušení rozpočtové kázně. Platební výměr na částku 1 619 995,-Kč byl již 

uhrazen na základě schválení rozpočtové změny na 17. zasedání ZML v listopadu 2016. Druhý platební výměr ve výši 

48 267,93 Kč nebyl dosud uhrazen a je třeba ho uhradit. Po úhradě obou platebních výměrů na odvod za porušení 

rozpočtové kázně, Finanční úřad vystaví platební výměry na penále, které bude potřeba rovněž uhradit. Penále bude 

vyměřeno max. do výše odvodu, z tohoto důvodu je navržena rozpočtová změna v maximální možné výši součtu obou 

platebních výměrů na penále. (Navrhuje odbor místního hospodářství a stavebních investic.) 

Likvidace oplocení lesní školky - Před časem rada města souhlasila s projektem CHKO, která na podzim a v příštím 

roce ze svých zdrojů založí dvě louky včetně úprav. Nastal však problém, že v místech, které je třeba takto upravit, se 

nachází staré oplocení včetně betonových sloupů, kterých je kolem 172. Úhrada byla navržena z rozděleného zisku  

z FCC z roku 2015 (500 000 Kč), která by se alespoň částečně měla vrátit do odpadového hospodářství. (Navrhuje 

místostarosta a odbor životního prostředí.) 

Gymnázium - výměna oken – do rozpočtu je třeba na tuto akci doplnit finanční prostředky z krátkodobých úvěrů ještě 

nyní během prázdnin, jelikož bylo zjištěno, že město Litovel na tuto akci nezíská dotaci, s kterou se počítalo. 

(Navrhuje místostarosta.) 

 

Zpracovala: Bc. Jana Bušfyová 

Schválil: Ing. Jaromír Kolář 

 

V Litovli dne 20. července 2017 


