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Rozpočtové opatření schválené Radou města Litovel dne 25. října 2018 
 

Rozpočtové opatření bylo schváleno na 85. schůzi Rady města Litovel dne 25. října 2018 na základě usnesení  

č. 2753/83, č. 2754/85, č. 2770/85 a č. 2799/85. 

Změny ve výdajích: 

§ Položka UZ ORJ ORG Částka Popis 

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

3429 5222   4 000 000 4 000,00 
Český rybářský svaz – příspěvek na odčerpání 

vody z rybníka 

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

3419 5222   4 000 000 5 000,00 
ČČK březové – příspěvek na oslavu 100. výročí 

založení Československa 

3429 5901   4 000 000 - 1 500,00 Transfery dle rozhodnutí RM 

3429 5222   4 000 000 1 500,00 

SDH Chořelice – zajištění akce „Slavnostní 

odhalení pamětní desky chořelickým občanům 

padlým v 1. světové válce“ 

6171 5171   10 000 000 9 089,00 Opravy a udržování 

2219 5171   3 003 456 4 448,00 Oprava svodidel na ul. Čihadlo 

3421 5139   3 003 470 1 318,90 Dětská hřiště – nákup materiálu 

3421 6122   3 003 470 10 227,10 Dětská hřiště – výměna a doplnění prvků 

3429 6121   3 003 419 - 50 000,00 
OV Chořelice – úprava pergoly za hasičskou 

zbrojnicí 

3392 6121   3 003 419 50 000,00 OV Chořelice – obecní domek 

3613 5171   4 000 410 1 753,00 Gymnázium – opravy a udržování 

 

 

Změny v příjmech: 

§ Položka UZ ORJ ORG Částka Popis 

6320 2322    9 089,00 Přijaté pojistné náhrady 

6320 2322    4 448,00 Přijaté pojistné náhrady 

6320 2322    11 546,00 Přijaté pojistné náhrady 

6320 2322    1 753,00 Přijaté pojistné náhrady 

 

Důvodové zprávy k rozpočtovému opatření: 

Český rybářský svaz – příspěvek na odčerpání vody z rybníka – Místní organizace ČRS žádá o příspěvek na náklady, které 

vznikly v souvislosti s odčerpáním vody z rybníka před zahájením opravy hráze. (Navrhuje odbor školství, kultury  

a sportu.) 

ČČK březové – příspěvek na oslavu 100. výročí založení Československa. (Navrhuje odbor školství, kultury a sportu.) 

SDH Chořelice – zajištění akce „Slavnostní odhalení pamětní desky chořelickým občanům padlým v 1. světové válce“. 

(Navrhuje odbor školství, kultury a sportu.) 

Opravy a udržování – Dne 2. října 2018 přišla na účet města Litovel platba ve výši 9 089,00 Kč. Dle oznámení ze dne  

1. října 2018 se jedná o poskytnutí pojistného plnění z pojistné události, která vznikla poškozením nástěnky na náměstí. 
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Tyto finanční prostředky budou zapojeny do rozpočtu a budou použity dle požadavku vedoucího oddělení vnitřních věcí  

na výdaje za opravy a udržování. (Navrhuje oddělení vnitřních věcí a finanční odbor.) 

Oprava svodidel na ul. Čihadlo – Dne 5. října 2018 přišla na účet města Litovel platba ve výši 4 448,00 Kč. Dle oznámení 

ze dne 3. října 2018 se jedná o poskytnutí pojistného plnění z pojistné události, která vznikla při dopravní nehodě 

poškozením svodidel a chodníku na ulici Čihadlo. Tyto finanční prostředky budou zapojeny do rozpočtu a budou použity 

dle požadavku odboru MH a SI na výdaje spojené s opravou svodidel na ul. Čihadlo. (Navrhuje odbor místního 

hospodářství a stavebních investic a finanční odbor.) 

Dětská hřiště – Dne 10. října 2018 přišla na účet města Litovel platba ve výši 11 546,00 Kč. Dle oznámení ze dne  

8. října 2018 se jedná o poskytnutí pojistného plnění z pojistné události, která vznikla poškozením dětského hřiště 

Svatojánek. Tyto finanční prostředky budou zapojeny do rozpočtu a budou použity dle požadavku odboru MH a SI  

na výdaje spojené s dětskými hřišti. (Navrhuje odbor místního hospodářství a stavebních investic a finanční odbor.) 

OV Chořelice – obecní domek – Z důvodu nedostatku finančních prostředků u akce vydláždění dvora (větší rozsah 

zadláždění) objektu osadního výboru dle požadavku předsedy OV Ing. Vaňka je navržen přesun zbylých finančních 

prostředků z akce „Úprava pergoly za hasičskou zbrojnicí“, která bude realizována až v roce 2019. (Navrhuje odbor 

místního hospodářství a stavebních investic.) 

Gymnázium – opravy a udržování – Na účet města Litovel přijde platba ve výši 1 753,00 Kč. Dle oznámení ze dne 16. října 

2018 se jedná o poskytnutí pojistného plnění z pojistné události, která vznikla poškozením střechy a následnému zatečení 

vlivem vichřice. Tyto finanční prostředky budou zapojeny do rozpočtu a budou použity dle požadavku odboru školství, 

kultury a sportu na výdaje spojené s opravami a udržováním na gymnáziu v Litovli. (Navrhuje odbor školství, kultury  

a sportu a finanční odbor.) 

 

 

 

 

 

Zpracovala:  Bc. Jana Bušfyová 

  referentka finančního odboru 

Schválil:  Ing. Jaromír Kolář 

  vedoucí finančního odboru 

 

V Litovli dne 20. listopadu 2018 


