
Rozpočtové opatření schválené Radou města Litovel dne 12. října 2017 

Rozpočtové opatření bylo schváleno na 62. schůzi Rady města Litovel dne 12. října 2017 na základě usnesení  

č. 1979/62 a č. 1991/62. 

Změny ve výdajích: 

§ položka UZ ORJ ORG částka popis 

3613 5171   4 000 408 - 91 960,00 SOŠ Litovel – údržba budovy 

3113 xxxx  46 4 000 000 91 960,00 ZŠ Jungmannova – administrace žádosti o dotaci 

3421 6122   3 003 470 - 6 216,00 Dětská hřiště – výměna a doplnění prvků + revize 

3412 5137   3 003 470 6 216,00 Sportovní hřiště – výměna sportovních branek 

3113 5336 103533063 45 4 000 000 604 917,12 Převod dotace příjemci – ZŠ Litovel Vítězná 

3113 5336 103133063 45 4 000 000 106 750,08 Převod dotace příjemci – ZŠ Litovel Vítězná 

6114 xxxx 98071  X xxx xxx 449 191,00 Volby do Parlamentu České republiky 

2219 5171   3 003 559 2 629,00 Sloupek na cyklostezce v Unčovicích 

6409 5901   14 000 000 - 29 703,00 

Vratky přeplatků minulého období, kaucí 

nepřevedených na depozita, platby dle usnesení RM 

a ZM 

3639 5321   1 xxx xxx 29 703,00 
Poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících 

s realizací integrovaného nástroje ITI 

 

Změny v příjmech: 

§ položka UZ ORJ ORG částka popis 

 4116 103533063 45  604 917,12 
Přijetí dotace -  

ZŠ Litovel Vítězná 

 4116 103133063 45  106 750,08 
Přijetí dotace -  

ZŠ Litovel Vítězná 

 4111 98071 
 

X xxx xxx 449 191,00 
Přijetí dotace – Volby do Parlamentu České 

republiky 

6320 2322    2 629,00 Přijaté pojistné náhrady 

 

Důvodové zprávy k rozpočtovému opatření: 

ZŠ Jungmannova – administrace žádosti o dotaci - Zastupitelstvo města svým usnesením ZML 16/9 vyslovilo 

souhlas se zapojením ZŠ Jungmannova do dotačních titulů IROP a souhlasilo s finančním zajištěním akce 

„Rekonstrukce odborných učeben, vybavení a zajištění konektivity ZŠ Jungmannova“ za podmínek 

stanovených ve 46. výzvě IROP Infrastruktura základních škol. Cena za administraci VZ pro město Litovel: 

91 960,-Kč vč. DPH. Je nutno schválit rozpočtovou změnu, kterou se zajistí finanční prostředky ke krytí této 

smlouvy. (Navrhuje odbor školství, kultury a sportu.) 

Sportovní hřiště – výměna sportovních branek - Touto rozpočtovou změnou bude vyřešeno uhrazení faktury za 

kotvení branek v Chořelicích ve výši 6 216 Kč, faktura bude kryta z položky „Sportovní hřiště – výměna 

sportovních branek“, na které již není dostatek finančních prostředků, proto je navržen přesun z položky 

„Dětská hřiště – výměna a doplnění prvků + revize“. (Navrhuje odbor místního hospodářství a stavebních 

investic.) 

Převod dotace příjemci – ZŠ Litovel Vítězná - Dne 25. září 2017 byla na účet města Litovel připsána platba  

od Olomouckého kraje ve výši 711 667,20 Kč. Dle rozpočtového opatření ze dne 25. září 2017  

(č.j. KÚOK/10805/2017/OE/907) se jedná o účelovou neinvestiční dotaci pro Základní školu Litovel, Vítězná 

1250 na realizaci projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – projekty využívající 



zjednodušené vykazování nákladů. Celková výše dotace 711 667,20 Kč je rozdělena na evropský podíl ve výši 

604 917,12 Kč a na národní podíl ve výši 106 750,08 Kč. (Navrhuje odbor školství, kultury a sportu a finanční 

odbor.) 

Volby do Parlamentu České republiky - Dle obdržených informací z Krajského úřadu Olomouckého kraje 

město Litovel obdrží transfer ve výši 449 191 Kč, jedná o účelovou neinvestiční dotaci určenou na úhradu 

výdajů vzniklých v souvislosti s přípravami voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které 

se uskuteční 20. a 21. října 2017. (Navrhuje oddělení vnitřních věcí a finanční odbor.) 

Sloupek na cyklostezce v Unčovicích - Do rozpočtu je třeba zapojit příjmy z přijatých pojistných náhrad. 

Budou použity na výdaje spojené s poškozením betonového sloupku na cyklostezce v Unčovicích. (Navrhuje 

odbor místního hospodářství a stavebních investic a finanční odbor.) 

Poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI - Rozpočtová změna 

č. 37/2017 řeší přesun finančních prostředků z položky „Vratky přeplatků minulého období, kaucí 

nepřevedených na depozita, platby dle usnesení RM a ZM“, kterou má v rozpočtu finanční odbor. Tyto 

finanční prostředky budou využity na dotaci Statutárnímu městu Olomouc na výkon činností souvisejících  

s realizací integrovaného nástroje ITI Olomouckého kraje na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy, kterou 

schválilo ZM dne 21. 9. 2017, ale v přijatém usnesení nebylo řešeno rozpočtové krytí výdajů plynoucích  

z uzavření této smlouvy. (Navrhuje starosta a finanční odbor.) 

 

Zpracovala:  Bc. Jana Bušfyová 

  referentka finančního odboru 

Schválil:  Ing. Jaromír Kolář 

  vedoucí finančního odboru 

 

V Litovli dne 30. října 2017 


