
Rozpočtové opatření schválené Radou města Litovel dne 23. listopadu 2017 

Rozpočtové opatření bylo schváleno na 64. schůzi Rady města Litovel dne 23. listopadu 2017 na základě 

usnesení č. 2051/64 až č. 205364 a č. 2074/64. 

Změny ve výdajích: 

§ položka UZ ORJ ORG částka popis 

3429 5901   4 000 000 -  8 500,00 Transfery dle rozhodnutí RM 

3419 5492   4 000 000 1 500,00 Vánoční turnaj v badmintonu 

3419 5492   4 000 000 2 000,00 Šipkařský den 

3319 5222   4 000 000 5 000,00 Vydávání studentského časopisu PÁRÁTKO 

3392 5171   3 000 311 - 2 250,00 OV Savín 

3429 5021   3 000 311 2 250,00 OV Savín 

3631 5171   3 000 000 19 165,00 Oprava rozvaděče pro osvětlení 

3639 5171   3 003 559 9 958,00 Oprava poškození mostu malbami 

3792 5169   7 000 000 - 42 982,00 Ekologická výchova 

3722 5169   7 000 000 42 982,00 Svoz komunálních odpadů 

3745 5169   7 000 000 - 40 000,00 Veřejná zeleň 

2341 6121   7 000 725 40 000,00 Zpracování projektu – Olomoucký rybník 

 

Změny v příjmech: 

§ položka UZ ORJ ORG částka popis 

6320 2322    19 165,00 Přijaté pojistné náhrady 

6320 2322    9 958,00 Přijaté pojistné náhrady 

 

Důvodové zprávy k rozpočtovému opatření: 

Vánoční turnaj v badmintonu - náklady vytápění během 4. ročníku Vánočního turnaje v badmintonu  

v sokolovně v Unčovicích dne 16. 12. 2017. (Navrhuje odbor školství, kultury a sportu.) 

Šipkařský den - náklady vytápění během Šipkařského dne v sokolovně v Unčovicích dne 30. 12. 2017. 

(Navrhuje odbor školství, kultury a sportu.) 

Studentský klub Párátko – náklady spojené s vydáváním studentského časopisu PÁRÁTKO. (Navrhuje odbor 

školství, kultury a sportu.) 

OV Savín - Touto rozpočtovou změnou bude vyřešen přesun finančních prostředků v rámci prostředků 

určených pro osadní výbor Savín a na položku určenou na evidenci nákladů na dohody, z důvodu proplacení 

dohody o provedení práce. (Navrhuje odbor místního hospodářství a stavebních investic.) 

Oprava rozvaděče pro osvětlení - Do rozpočtu je třeba zapojit příjmy z přijatých pojistných náhrad. Budou 

použity na výdaje spojené s poškozením rozvaděče pro osvětlení způsobené nárazem vozidla. (Navrhuje odbor 

místního hospodářství a stavebních investic a finanční odbor.) 

Oprava poškození mostu malbami - Do rozpočtu je třeba zapojit příjmy z přijatých pojistných náhrad. Budou 

použity na výdaje spojené s poškozením mostu u polikliniky malbami, nástřiky. (Navrhuje odbor místního 

hospodářství a stavebních investic a finanční odbor.) 

 



Svoz komunálních odpadů - Položka „Ekologická výchova“ v rozpočtu odboru životního prostředí nebude do 

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

výdaje spojené se svozem komunálních odpadů. (Navrhuje odbor životního prostředí.) 

Zpracování projektu – Olomoucký rybník - Na výdaje spojené s veřejnou zelení je v rozpočtu odboru 

životního prostředí dostatek finančních prostředků, proto je navržen přesun volných finančních prostředků 

z této položky na výdaje spojené se zpracováním projektem na rozšíření kádiště, úpravu dna a vybudování 

příjezdové cesty k rybníku. (Navrhuje odbor životního prostředí.) 

 

Zpracovala:  Bc. Jana Bušfyová 

  referentka finančního odboru 

Schválil:  Ing. Jaromír Kolář 

  vedoucí finančního odboru 

 

V Litovli dne 12. prosince 2017 


