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Rozpočtové opatření schválené Radou města Litovel dne 10. května 2018 
 

Rozpočtové opatření bylo schváleno na 74. schůzi Rady města Litovel dne 10. května 2018 na základě usnesení č. 2427/74, 

č. 2428/74, č. 2429/74, č. 2431/74 a č. 2451/74. 

Změny ve výdajích: 

§ Položka UZ ORJ ORG Částka Popis 

3613 5171   4 000 410 3 811,00 GJO – Opravy a udržování 

6171 5xxx 13011  5 xxx xxx 1 348 170,00 Sociálně-právní ochrana dětí 

2212 6121   3 003 583 - 200 000,00 Litovel – Pavlínka – úprava MK (realizace) 

3392 6121  44 3 000 000 200 000,00 Výtah Záložna 

3429 5901   4 000 000 - 3 000,00 Transfery dle rozhodnutí RM 

3599 5222   4 000 000 3 000,00 Babybox pro odložené děti – STATIM, z. s. 

3429 5901   4 000 000 - 6 000,00 Transfery dle rozhodnutí RM 

3419 5492   4 000 000 6 000,00 P. N. – činnost družstva malé kopané 

3429 5901   4 000 000 - 7 000,00 Transfery dle rozhodnutí RM 

3419 5222   4 000 000 7 000,00 TJ Sokol Unčovice – účast na sletu v Praze 

3429 5901   4 000 000 - 15 000,00 Transfery dle rozhodnutí RM 

3421 5339   4 000 407 15 000,00 
DDM Litovel – TS Kaster – náklady spojené se 

soutěží MIA FESTIVAL 

 

Změny v příjmech: 

§ Položka UZ ORJ ORG Částka Popis 

6320 2322    3 811,00 Přijaté pojistné náhrady 

 4116 13011   1 348 170,00 
Přijaté účelové neinvestiční dotace – Sociálně-

právní ochrana dětí 

 

Důvodové zprávy k rozpočtovému opatření: 

GJO – Opravy a udržování – Dne 30. dubna 2018 přišla na účet města Litovel platba ve výši 3 811,00 Kč. Dle oznámení ze 

dne 26. dubna 2018 se jedná o poskytnutí pojistného plnění z pojistné události, která vznikla prasknutím hadičky na WC  

a poškodila tak malbu na Gymnáziu Jana Opletala v Litovli. Tyto finanční prostředky budou zapojeny do rozpočtu a budou 

použity dle požadavku vedoucího odboru školství, kultury a sportu na výdaje spojené s opravami a udržováním Gymnázia 

Jana Opletala v Litovli. (Navrhuje odbor školství, kultury a sportu a finanční odbor.) 

Sociálně-právní ochrana dětí – Dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2018 dle rozhodnutí MPSV 

č.j. MPSV-2018/54936-231/1 ze dne 6. dubna 2018. Jedná se o 1. splátku finančních prostředků, které jsou určeny na 

pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí na rok 2018. 

(Navrhuje odbor sociální a správní a finanční odbor.) 

Výtah Záložna – Předpokládalo se, že stavbu dokončí firma Litovelská stavební spol. s.r.o., nestalo se tak a musel být 

vybrán nový dodavatel. Nový dodavatel – firma Liftmont CZ s.r.o. stavbu dokončí za vyšší cenu než původní dodavatel, 

proto je potřeba přesunout finanční prostředky k akci Výtah Záložna, aby byly pokryty plánované náklady. RM se sice 

touto záležitostí již zabývala dne 19.4.2018 na svém 73. jednání, ale usnesení číslo 2383/73 je z hlediska realizace 

rozpočtové změny nedostatečné (dokonce ani na základě důvodové zprávy, kterou měla k tomuto bodu RM k dispozici 

nelze rozpočtovou změnu do IS GINIS pořídit), proto je předloženo znovu v tomto materiálu. (Navrhuje odbor místního 

hospodářství a stavebních investic.) 
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Babybox pro odložené děti – STATIM, z. s. – poskytnutí daru ve výši 3.000 Kč na podporu zřizování a provozu schránek 

pro odložené děti. (Navrhuje odbor školství, kultury a sportu.) 

P. N. – činnost družstva malé kopané – finanční příspěvek na činnost družstva malé kopané, který bude použit na uhrazení 

startovného v novém ročníku soutěže. (Navrhuje odbor školství, kultury a sportu.) 

TJ Sokol Unčovice – účast na sletu v Praze – finanční podpora na účast žen Sokola Unčovice na sletu v Praze. Peníze 

budou použity na dopravu, ubytování a cvičební úbory. (Navrhuje odbor školství, kultury a sportu.) 

DDM Litovel – TS KASTER – náklady spojené se soutěží MIA FESTIVAL – Taneční skupina KASTER při DDM Litovel 

se probojovala do finále taneční soutěže MIA FESTIVAL, které se uskuteční na přelomu května a června v pražské 

Lucerně. DDM Litovel žádá o finanční podporu účasti. Peníze budou použity na dopravu a startovné. (Navrhuje odbor 

školství, kultury a sportu.) 

 

 

Zpracovala:  Bc. Jana Bušfyová 

  referentka finančního odboru 

Schválil:  Ing. Jaromír Kolář 

  vedoucí finančního odboru 

 

V Litovli dne 28. května 2018 


