
Rozpočtové opatření schválené Zastupitelstvem města Litovel dne 21. září 2017 

Rozpočtové opatření bylo schváleno na 24. zasedání Zastupitelstva města Litovel dne 21. září 2017 na základě  

bodů č. 7, č. 10 a č. 19. 

Změny v příjmech: 

§ položka UZ ORJ ORG částka popis 

2369 2212   704 5 000,00 Část pokuty za nedodržení podmínek u MVE 

2369 2212   704 4 000,00 
Pokuta za neodstranění odpadu z břehu vodního 

toku 

2369 2212    15 500,00 
Pokuta za nakládání s podzemními vodami bez 

povolení 

3724 2321    20 000,00 Odměna za soutěž ELEKTROOSKAR 

3722 2142    323 500,00 Podíl na zisku společnosti FCC Litovel, s.r.o. 

 4xxx xxxxx  7 xxx xxx 218 693,00 Přijetí účelové neinvestiční dotace 

 

 

Změny ve výdajích: 

§ položka UZ ORJ ORG částka popis 

3639 6130   3 003 454 3 390 400,00 Kupní cena – průmyslová zóna – FERBO s.r.o. 

3612 5152   5 000 561 -30 000,00 Dům s pečovatelskou službou – teplo 

3900 5222   5 xxx xxx 30 000,00 Dopravní služby pro seniory 

3315 5179   18 000 000 - 300,00 Muzeum – Ostatní nákupy jinde nezařazené 

3315 5179   18 000 000 300,00 Muzeum – Asociace muzeí a galerií 

6409 5901   14 000 000 - 81 000,00 

Vratky přeplatků minulého období, kaucí 

nepřevedených na depozita, platby dle usnesení 

RM a ZM 

5311 xxxx   9 xxx xxx 81 000,00 Kamerový systém 

3412 xxxx   4 xxx xxx 150 000,00 Studie – umístění víceúčelové sportovní haly 

372x xxxx   7 xxx xxx 24 500,00 Úprava stanovišť na tříděný odpad 

372x xxxx   7 xxx xxx 20 000,00 Úprava stanovišť na tříděný odpad 

372x xxxx   7 xxx xxx 248 500,00 Nový sběrný dvůr 

372x xxxx   7 xxx xxx 75 000,00 Nákup kompostérů 

3745 5xxx xxxxx  7 xxx xxx 218 693,00 Realizace lokálního biocentra – II. etapa 

 

 

Změny financování: 

§ položka UZ ORJ ORG částka popis 

 8113    3 390 400,00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 

 8113    150 000,00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 

 

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření: 

Kupní cena - průmyslová zóna – FERBO s.r.o. - Město Litovel využívá svého předkupního práva a hodlá zpětně 

koupit pozemek v lokalitě průmyslové zóny od společnosti FERBO s.r.o., poněvadž jen tak může zajistit  

a usměrnit rozvoj průmyslové zóny dle vlastních požadavků. (Navrhuje odbor místního hospodářství a stavebních 

investic a finanční odbor.) 

Dopravní služby pro seniory – rozpočtová změna řeší příspěvek spolku AKSELIT z.s. ve výši 30 000 Kč na rok 2017, 

na dopravní služby pro seniory se ztíženou schopností pohybu. (Navrhuje odbor sociální a správní.) 

Muzeum – Asociace muzeí a galerií - Z důvodu zvýšení členských příspěvků Asociace muzeí a galerií ČR není 

dostatek financí vázaných k úhradě této položky. Tento členský příspěvek je v rámci rozpočtu 2017 závazným 

ukazatelem a je stanoven ve výši 2 000,- Kč. Po zvýšení příspěvku na 2 300,- Kč je třeba v rozpočtu schválit přesun 

částky ve výši 300,- Kč na tento závazný ukazatel z položky „Ostatní nákupy jinde nezařazené“. (Navrhuje muzeum.) 



Kamerový systém - Město Litovel obdrželo informaci, že Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém jednání  

19. 6. 2017 schválilo podporu projektu pod názvem „Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému“ ve výši 

107 000,-Kč. Celkové náklady na projekt jsou 376 000,-Kč, požadováno bylo 188 000,-Kč (50%), podíl města  

188 000,-Kč (50%). Finanční zajištění celkových nákladů je následující: 

- 107 000,-Kč - dotace 

- 150 000,-Kč - rozpočet (Rozšíření kamerového systému - hřiště park Míru) 

- 38 000,-Kč - z úspor v rozpočtu MP/prevence (§5311) 

- 81 000,-Kč - je nutno navýšit rozpočet 

Proto je nutné navýšit rozpočet městské policie o 81 000 Kč na kamerový systém, navýšení bude pokryto z položky 

„Vratky přeplatků minulého období, kaucí nepřevedených na depozita, platby dle usnesení RM a ZM“, kterou má 

v rozpočtu finanční odbor. (Navrhuje městská policie a finanční odbor.) 

Studie – umístění víceúčelové sportovní haly - Navýšení rozpočtu odboru školství, kultury a sportu o 150 000 Kč  

na zpracování studie. (Navrhuje finanční odbor a odbor školství, kultury a sportu.) 

Úprava stanovišť na tříděný odpad – Do rozpočtu je třeba zapojit neplánované příjmy z pokut, jež budou využity  

na výdajovou položku „Úprava stanovišť na tříděný odpad“. Jedná se o příjmy z poloviny pokuty ve výši 10 000 Kč, 

která byla dle rozhodnutí Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky uložena majiteli malé vodní elektrárny 

za nedodržení minimálního průtoku, ze dvou pokut uložených za přestupek, že dané osoby neodstranily veškerý 

odpad, kamení a stavební suť z břehu vodního toku a z pokuty uložené za nakládání s podzemními vodami bez 

povolení. Dále na položku „Úprava stanovišť na tříděný odpad“ bude využita odměna za soutěž ELEKTROOSKAR 

pořádanou společností ELEKTROWIN a.s., kde město Litovel dosáhlo nejlepšího výsledku ve sběru vyřazených 

elektrozařízení  

v kategorii „Město od 2501 – 9999 obyvatel“ a jako odměnu obdrželo 20 000 Kč.  (Navrhuje odbor životního 

prostředí a finanční odbor.) 

Podíl na zisku společnosti FCC Litovel, s.r.o. - Využití finančních prostředků od společnosti FCC Litovel, s.r.o., které 

přišly na účet města Litovel dne 19. července 2017, bude v poměru 248 500 Kč na výdaje spojené s novým sběrným 

dvorem a 75 000 Kč na nákup kompostérů. (Navrhuje odbor životního prostředí a finanční odbor.) 

Realizace lokálního biocentra – II. etapa - Dle rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 4. srpna 2017  

o poskytnutí dotace z programu 115160 město Litovel obdrží částku 218 693 Kč z MŽP na realizaci lokálního 

biocentra (II. etapa). (Navrhuje odbor životního prostředí a finanční odbor.) 

 

 

 

Zpracovala: Bc. Jana Bušfyová 

referentka finančního odboru 

Schválil: Ing. Jaromír Kolář 

vedoucí finančního odboru 

 

V Litovli dne 11. října 2017 


