
Rozpočtové opatření schválené Radou města Litovel dne 2. listopadu 2017 

Rozpočtové opatření bylo schváleno na 63. schůzi Rady města Litovel dne 2. listopadu 2017 na základě 

usnesení č. 2014/63 a č. 2031/63. 

Změny ve výdajích: 

§ položka UZ ORJ ORG částka popis 

3429 5901   4 000 000 - 10 000,00 Transfery dle rozhodnutí RM 

3111 5223   4 000 440 10 000,00 
Církevní škola Svatojánek – materiální vybavení 

MŠ 

2212 5139   3 003 463 - 7 018,00 
Nové dopravní značení dle požadavků, informační 

systém a vitríny 

2221 5171   3 003 463 7 018,00 Výměna bočních skel na autobusové čekárně 

3631 5171   3 000 000 - 41 140,00 
Veřejné osvětlení – údržba stávajícího zařízení, 

výměna a doplnění 

3341 6121   3 003 596 41 140,00 Venkovní osvětlení a rozhlas v historickém centru 

6171 5171   10 000 000 1 164,00 Oprava poškozeného skla vývěsky 

3792 5169   7 000 000 - 7 018,00 Ekologická výchova 

3726 5137   7 000 000 7 018,00 Nákup kompostérů 

5512 5137 14004  15 001 570 14 400,00 Převod dotace příjemci - SDH 

5311 6122 525  9 000 911 107 000,00 Převod dotace příjemci – kamerový systém 

 

Změny v příjmech: 

§ položka UZ ORJ ORG částka popis 

6320 2322    1 164,00 Přijaté pojistné náhrady 

6320 2322    159 214,00 Přijaté pojistné náhrady 

 4116 14004   14 400,00 Účelová neinvestiční dotace 

 4222 525   107 000,00 Účelová investiční dotace 

 

Změny financování: 

§ položka UZ ORJ ORG částka popis 

 8113    - 159 214,00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 

 

Důvodové zprávy k rozpočtovému opatření: 

Církevní škola Svatojánek – poskytnutí daru Církevní škole Svatojánek na materiální vybavení MŠ. (Navrhuje 

odbor školství, kultury a sportu.) 

Výměna bočních skel na autobusové čekárně - Touto rozpočtovou změnou bude vyřešena výměna bočních 

skel za polykarbonát na autobusové čekárně na ulici K. Sedláka v Litovli. Přesun je navržen z položky „Nové 

dopravní značení dle požadavků, informační systém a vitríny“, kde je dostatek finančních prostředků. 

(Navrhuje odbor místního hospodářství a stavebních investic.) 

Venkovní osvětlení a rozhlas v historickém centru - Z důvodu úhrady faktury za vypracování projektové 

dokumentace na rekonstrukci městského rozhlasu v historickém centru města Litovle je navržen přesun 

z údržby stávajícího veřejného osvětlení. (Navrhuje odbor místního hospodářství a stavebních investic.) 



Oprava poškozeného skla vývěsky - Do rozpočtu je třeba zapojit příjmy z přijatých pojistných náhrad. Budou 

použity na výdaje spojené s poškozením skla vývěsky na ulici Husova v Litovli. (Navrhuje oddělení vnitřních 

věcí a finanční odbor.) 

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky - Do rozpočtu je třeba zapojit příjmy z přijatých pojistných náhrad. 

V letošním roce však nebudou tyto přijaté prostředky čerpány, proto budou použity na snížení krátkodobých 

úvěrů. (Navrhuje odbor životního prostředí a finanční odbor.) 

Nákup kompostérů - Položka „Ekologická výchova“ v rozpočtu odboru životního prostředí nebude do konce 

roku čerpána, proto odbor životního prostředí požaduje přesun těchto volných finančních prostředků na další 

nákup kompostérů a výdajů s tím spojené. (Navrhuje odbor životního prostředí.) 

Převod dotace příjemci – SDH - Na účet města Litovel přišla dne 23. října 2017 platba ve výši 14 400 Kč. Dle 

rozpočtového opatření č. j. KÚOK/28013/2017/OE/907 ze dne 23. října 2017 se jedná o účelovou neinvestiční 

dotaci určenou na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů. (Navrhuje krizové řízení – požární ochrana  

a finanční odbor.) 

Převod dotace příjemci – kamerový systém - Na účet města Litovel přišla dne 23. října 2017 platba ve výši 

107 000 Kč. Dle rozpočtového opatření č. j. KÚOK/16990/2017/OE/445 ze dne 23. října 2017 se jedná  

o účelovou investiční dotaci určenou na částečnou úhradu výdajů na projekt „Rozšíření městského 

kamerového dohlížecího systému“. (Navrhuje městská policie a finanční odbor.) 

 

Zpracovala:  Bc. Jana Bušfyová 

  referentka finančního odboru 

Schválil:  Ing. Jaromír Kolář 

  vedoucí finančního odboru 

 

V Litovli dne 23. listopadu 2017 


