
Rozpočtové opatření schválené Radou města Litovel dne 21. září 2017 

Rozpočtové opatření bylo schváleno na 61. schůzi Rady města Litovel dne 21. září 2017 na základě usnesení  

č. 1956/61 a č. 1967/61. 

Změny ve výdajích: 

§ položka UZ ORJ ORG částka popis 

3429 5901   4 000 000 5 000,00 Transfery dle rozhodnutí RM 

3429 5222   4 000 000 - 5 000,00 
Přátelé Chudobína, o. s. – organizační zajištění 

Chudobínského Bobříka odvahy 

6118 5xxx 98008  X xxx xxx 30 000,00 Volby prezidenta České republiky 

3613 5171   12 000 000 44 461,00 Poliklinika 

1036 5213 29008  14 000 000 88 770,00 Převod dotace příjemci – odborný lesní hospodář 

 

Změny v příjmech: 

§ položka UZ ORJ ORG částka popis 

 4111 98008  X xxx xxx 30 000,00 Volby prezidenta České republiky 

6320 2322    44 461,00 Přijaté pojistné náhrady 

 4116 29008   88 770,00 Přijetí účelové neinvestiční dotace 

 

Důvodové zprávy k rozpočtovému opatření: 

Přátelé Chudobína, o. s. – Rada města ruší své usnesení č. 1928/60 o poskytnutí dotace na organizační 

zajištění Chudobínského Bobříka odvahy, které se mělo konat 28. října 2017. (Navrhuje místostarosta.) 

Volby prezidenta České republiky - Na účet města Litovel přijde platba ve výši 30 000 Kč. Dne rozpočtového 

opatření č. j. KÚOK/12435/2017/907 ze dne 28. srpna 2017 se jedná o účelovou neinvestiční dotaci určenou 

na úhradu výdajů vzniklých v roce 2017 v souvislosti s přípravami volby prezidenta České republiky. 

(Navrhuje finanční odbor.) 

Poliklinika - Do rozpočtu je třeba zapojit příjmy z přijatých pojistných náhrad. Budou použity na výdaje 

spojené s poškozením motoru výtahu na poliklinice způsobené přepětím při úderu blesku. (Navrhuje oddělení 

bytového hospodářství a finanční odbor.) 

Účelová neinvestiční dotace - Dne 13. září 2017 byla na účet města Litovel připsána platba od Olomouckého 

kraje ve výši 88 770 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 II. čtvrtletí 2017. Aby mohly být realizovány převody dotačních prostředků příjemcům 

dotace, je potřeba schválit příslušnou změnu rozpočtu. 

 

 

Zpracovala:  Bc. Jana Bušfyová 

  referentka finančního odboru 

Schválil:  Ing. Jaromír Kolář 

  vedoucí finančního odboru 

 

V Litovli dne 11. října 2017 


