
Město Litovel 
Nám. Př. Otakara 778/1b 

784 01 Litovel 
 
 

 

Město Litovel 
IČO: 00299138 
č. účtu: 3620811/0100 

ID datové schránky: 4rub4s3 

Tel.: +420 585 153 111 

Email: sekretariat@mestolitovel.cz 

www.litovel.eu 

Rozpočtové opatření schválené Radou města Litovel dne 23. srpna 2018 
 

Rozpočtové opatření bylo schváleno na 80. schůzi Rady města Litovel dne 23. srpna 2018 na základě usnesení  

č. 2605/80, č. 2615/80, č. 2616/80, č. 2618/80, č. 2619/80 a č. 2639/80. 

Změny ve výdajích: 

§ Položka UZ ORJ ORG Částka Popis 

3319 5169   1 000 000 - 10 000,00 
Ostatní záležitosti kultury – nákup ostatních 

služeb 

3639 5164   1 000 000 10 000,00 Mobilní WC toaleta v parku Míru 

3429 5901   4 000 000 - 2 000,00 Transfery dle rozhodnutí RM 

3429 5222    4 000 000 2 000,00 
SDH Chořelice – zakoupení drobných předmětů 

pro děti a veterány v rámci hasičské soutěže 

3429 5901   4 000 000 - 2 500,00 Transfery dle rozhodnutí RM 

3429 5222   4 000 000 2 500,00 
SDH Chořelice – zakoupení drobných předmětů 

pro děti v rámci lampionového průvodu 

3429 5901   4 000 000 - 5 000,00 Transfery dle rozhodnutí RM 

3419 5492   4 000 000 5 000,00 Organizační zajištění turnaje v badmintonu 

3429 5901   4 000 000 - 5 000,00 Transfery dle rozhodnutí RM 

3419 5222   4 000 000 5 000,00 

Asociace měst pro cyklisty – organizační zajištění 

akce „Nová městská agenda a cyklistická 

doprava“ 

3421 5137   3 003 419 -60 000,00 OV Březové – sety laviček + stolů 

3412 5171   3 003 470 -12 359,00 Sportovní hřiště – údržba a vybavenost 

3412 5137   3 003 419 72 359,00 OV Březové – sety laviček + stolů 

5512 5xxx 415  15 000 000 300 000,00 Čerpání dotace – SDH Tři Dvory 

3316 xxxx 555  1 000 435 100 000,00 Čerpání dotace – Litovel – velké dějiny města 

6171 5xxx 13011  5 xxx xxx 1 319 930,00 Čerpání účelové neinvestiční dotace – SPOD 

6171 5xxx 13015  5 000 000 429 156,00 
Čerpání účelové neinvestiční dotace – výkon 

sociální práce 

3631 5171   3 003 559 2 857,00 Pojistné události – škody na majetku 

3725 6121   7 000 000 25 000,00 Úprava stanovišť na tříděný odpad 

3319 5xxx 555  4 000 436 50 000,00 
Čerpání dotace – Litovelské slavnosti a Dny 

evropského dědictví 2018 

 

Změny financování: 

§ Položka UZ ORJ ORG Částka Popis 

 8113    - 936 654,95 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 

 

 

 

 

 

 

 

Změny v příjmech: 
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§ Položka UZ ORJ ORG Částka Popis 

 4122 415   300 000,00 
Přijetí účelové neinvestiční dotace – SDH Tři 

Dvory 

 4122 555   100 000,00 
Přijetí účelové neinvestiční dotace – Litovel – 

velké dějiny města 

 4116 106515011   936,654,95 Přijetí dotace 

 4116 13011   1 319 930,00 Přijetí účelové neinvestiční dotace – SPOD 

 4116 13015   429 156,00 
Přijetí účelové neinvestiční dotace – výkon 

sociální práce 

6320 2322    2 857,00 Přijaté pojistné náhrady 

 4122    25 000,00 Přijetí finančního daru 

 4122 555   50 000,00 
Přijetí účelové neinvestiční dotace – Litovelské 

slavnosti a Dny evropského dědictví 2018 

 

Důvodové zprávy k rozpočtovému opatření: 

Mobilní WC toaleta v parku Míru – Na základě stížností znečištění a narůstajícího nepořádku za garážemi u parku Míru se 

nabízí provizorní možnost umístění mobilní WC toalety na vhodné místo v blízkosti parku. Toto WC bude sloužit pro 

návštěvníky dětského a dopravního hřiště. Firma zajišťuje i servis 1x týdně. (Navrhuje místostarosta.) 

SDH Chořelice – poskytnutí daru ve výši 2.000 Kč na zakoupení drobných předmětů pro děti a veterány v rámci hasičské 

soutěže, která se bude konat dne 25. 8. 2018. (Navrhuje odbor školství, kultury a sportu.) 

SDH Chořelice – poskytnutí daru ve výši 2.500 Kč na zakoupení drobných předmětů pro děti v rámci lampionového 

průvodu, který se bude konat dne 27. 9. 2018. (Navrhuje odbor školství, kultury a sportu.) 

Organizační zajištění turnaje v badmintonu – poskytnutí daru ve výši 5.000 Kč na organizační zajištění turnaje  

v badmintonu, který se koná 28. prosince 2018. (Navrhuje odbor školství, kultury a sportu.) 

Asociace měst pro cyklisty – organizační zajištění akce „Nová městská agenda a cyklistická doprava“ - poskytnutím daru 

ve výši 5.000 Kč na organizační zajištění akce „Nová městská agenda a cyklistická doprava“, která se bude konat  

v Javoříčku ve dnech 25. - 26.9. 2018. (Navrhuje odbor školství, kultury a sportu.) 

OV Březové – sety laviček + stolů – Z důvodu potřeby pokrýt náklady na objednávku 7ks pivních setů na sportovní hřiště 

v Březové, je nutné přesunout finanční prostředky na § 3412, ze kterého bude následně faktura hrazena. (Navrhuje odbor 

místního hospodářství a stavebních investic.) 

SDH Tři Dvory – Dne 10. července 2018 byla na účet města Litovel připsána platba od Olomouckého kraje ve výši  

300 000 Kč. Dle rozpočtového opatření ze dne 10. července 2018 (č.j. KÚOK/22373/2018/OE/445) se jedná o účelovou 

neinvestiční dotaci na částečnou úhradu výdajů na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Tři Dvory. (Navrhuje 

finanční odbor a požární ochrana.) 

Litovel – velké dějiny města – Dne 23. července 2018 byla na účet města Litovel připsána platba od Olomouckého kraje ve 

výši 100 000 Kč. Dle rozpočtového opatření ze dne 23. července 2018 (č.j. KÚOK/22373/2018/OE/445) se jedná  

o účelovou neinvestiční dotaci na částečnou úhradu výdajů na publikaci Litovel – velké dějiny města. (Navrhuje finanční 

odbor.) 

SPOD – Dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2018 dle rozhodnutí MPSV č.j. MPSV-

2018/145015-231 ze dne 26. července 2018. Jedná se o 2. 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 

finanční odbor a odbor sociální a správní.) 
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Výkon sociální práce – Rozpočtová změna řeší přijetí dotace na výkon sociální práce ze státního rozpočtu na základě 

žádosti města Litovel. Výše dotace na výkon sociální práce pro rok 2018 činí dle rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních 

věcí 427 436 Kč. (Navrhuje finanční odbor a odbor sociální a správní.) 

Pojistné události – škody na majetku – Dne 26. července 2018 přišla na účet města Litovel platba ve výši 2 857,00 Kč. Dle 

oznámení ze dne 24. července 2018 se jedná o poskytnutí pojistného plnění z pojistné události, která vznikla poškozením 

sloupu veřejného osvětlení na ulici Palackého v Litovel. Tyto finanční prostředky budou zapojeny do rozpočtu a budou 

použity dle požadavku odboru místního hospodářství a stavebních investic na výdaje spojené se škodami na majetku 

v důsledku vzniku pojistných událostí. (Navrhuje odbor místního hospodářství a stavebních investic a finanční odbor.) 

Úprava stanovišť na tříděný odpad – Dne 9. srpna 2018 byla na účet města Litovel připsána platba od Olomouckého kraje 

ve výši 25 000 Kč. Dle rozpočtového opatření ze dne 9. srpna 2018 (č.j. KÚOK/22373/2018/OE/445) se jedná o finanční 

dar, který je poskytován v rámci projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně 

jejich obalové složky na území Olomouckého kraje“. Dar je poskytován na ochranu životního prostředí, především pro 

rozvoj tříděného sběru komunálního odpadu. (Navrhuje odbor životního prostředí a finanční odbor.) 

Litovelské slavnosti a Dny evropského dědictví 2018 - Dne 23. července 2018 byla na účet města Litovel připsána platba 

od Olomouckého kraje ve výši 50 000 Kč. Dle rozpočtového opatření ze dne 23. července 2018  

(č.j. KÚOK/22373/2018/OE/445) se jedná o účelovou neinvestiční dotaci na částečnou úhradu výdajů na Litovelské 

slavnosti a Dny evropského dědictví 2018. (Navrhuje odbor školství, kultury a sportu a finanční odbor.) 

Přijetí dotace – Dne 19. července 2018 byla na účet města Litovel připsána platba od Ministerstva životního prostředí  

ve výši 936 654,95 Kč. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace se jedná o akci Zavedení separace biologicky rozložitelných 

odpadů na území města Litovel. Jelikož se jedná o typ financování ex post, tudíž byla tato akce již proplacena z rozpočtu 

města Litovel v roce 2017, budou tyto finanční prostředky použity na snížení krátkodobých úvěrů. (Navrhuje odbor 

životního prostředí a finanční odbor.) 

 

 

 

Zpracovala:  Bc. Jana Bušfyová 

  referentka finančního odboru 

Schválil:  Ing. Jaromír Kolář 

  vedoucí finančního odboru 

 

V Litovli dne 14. září 2018 


