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Rozpočtové opatření č. 4/2019  schválené Zastupitelstvem města Litovel  

dne 14. února 2019 
 

 

Rozpočtové opatření bylo schváleno na 5. zasedání Zastupitelstva města Litovel dne 14. února 2019 na základě usnesení  

č. 3 a 13b. 

Změny v příjmech: 

§ Položka UZ ORJ ORG Částka Popis 

 4112    2 556 100,00 
Neinvestiční přijaté transfery ze SR – souhrnný 

dotační vztah 

 4116 13010   192 000,00 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 

6330 4134    29 022,54 Příjem do SF 

 

 

Změny ve výdajích: 

§ Položka UZ ORJ ORG Částka Popis 

6402 5364   14000000 365 799,77 Finanční vypořádání roku 2018 

6171 5137   13000233 26 439,00 VT pro RM a ZM 

3412 6119   4000000 145.200,00 Studie sportovní haly 

3113 5169  46 4000000 54.450,00 Výběrové řízení k projektu ZŠ Jungmannova 

3613 6121   4000410 34.681,00 ZŠ na ulici Palackého 

3315 51xx   18000000 27.408,00 Muzeum – běžné výdaje 

6409 5901   14000000 1 790 900,00 Rozpočtová rezerva běžných výdajů 

2321 6121   3xxxxxx 2 200 000,00 Odkanalizování RD, Dukelská ulice 

2321 6121   3xxxxxx 20 000,00 Odkanalizování RD, Dukelská ulice, připojení 

2212 6121   3003552 1 000 000,00 Most Pavlínka 

2219 6121   3xxxxxx 100 000,00 Parkoviště Sušilova ulice 

3631 6121   3xxxxxx 270 000,00 Rozvadovice, PD rozvody VO, MR…. 

2212 6121   3xxxxxx 12 500 000,00 Rekonstrukce ulice Čihadlo 

2219 6121   3xxxxxx 12 500 000,00 Stezka pro chodce a cyklisty 

4339 5xxx 13010  5xxxxxx 344 145,90 Výkon pěstounské péče 

4339 5xxx 13010  5xxxxxx 192 000,00 Výkon pěstounské péče 

6330 5342   1xxxxxx 29 022,54 Převod do sociálního fondu z rozpočtu města 

6171 5xxx   1xxxxxx 29 022,54 Čerpání sociálního fondu 

6171 5xxx   1xxxxxx 191 282,13 Čerpání sociálního fondu 

3113 5651  46 4000000 1 191 717,00 Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným PO 

3113 6451  46 4000000 339 330,00 Investiční půjčené prostředky zřízeným PO 
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Změny ve financování: 

§ Položka UZ ORJ ORG Částka Popis 

 8113    25 000 000,00 Krátkodobé úvěry 

 8115      5 574 275,34 
Změna stavu finančních prostředků na 

bankovních účtech 

 

Důvodové zprávy k rozpočtovému opatření: 

V rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018 bude město Litovel vracet část nevyčerpaných účelových 

dotací na agendu sociálně právní ochrany dětí, na výkon sociální práce a na volby do Zastupitelstva města. (Navrhuje odbor 

finanční.).   

Na základě požadavků odborů, oddělení a organizačních složek,  které byly na FO doručeny v průběhu ledna 2019, je zde 

navrženo zařazení výdajů, jež nebyly realizovány v rámci rozpočtu 2018 a přecházejí do roku 2019. (Navrhuje odbor 

školství kultury a sportu, oddělení IT a muzeum.)   

Dopisem z Olomouckého krajského úřadu ze dne 10. 1. 2019 byla městu Litovel sdělena výše příspěvku na výkon státní 

správy na rok 2019, která pro činí 23.158.100,-- Kč. Ve schváleném rozpočtu má město Litovel hodnotu 20.602.000,--, 

proto je nutné provést úpravu této hodnoty dle skutečnosti. V obdrženém dopise je výslovně zmíněno, že součástí 

příspěvku na výkon státní správy je příspěvek na vydávání občanských průkazů (363.700,-- Kč), příspěvek na opatrovnictví 

(899.000,-- Kč), příspěvek na územní plánování (528.200,-- Kč), což je nová informace oproti předchozím rokům. Jelikož 

existuje teoretická možnost, že k přiděleným finančním prostředkům přibydou nějaké nové povinnosti a s nimi spojené 

výdaje, je zde navrženo ponechání hodnoty těchto vyjmenovaných položek jako rezervu, k případnému řešení těchto 

možných výdajů. (Navrhuje odbor finanční.).   

Litovel, Dukelská ulice – odkanalizování rodinných domků. Rozpočtové náklady stavby 2,2 mil. Kč. Stavbu by bylo 

vhodné provést v roce 2019 s ohledem na připravenou 1. etapu rekonstrukce silnice II. třídy Dukelská v roce 2019. 

(Navrhuje odbor MHaSI.).   

Zřízení připojovacího místa od ČEZu, které je nutné vybudovat k napojení čerpací stanice pro odkanalizování rodinných 

domků v ulici Dukelská (předchozí RZ).  Je nutné zařadit do rozpočtu, smlouva s ČEZ byla uzavřena, jako podmínka pro 

vyřízení stavebního povolení. (Navrhuje odbor MHaSI.).   

 

Most Pavlínka – z důvodů nahlášené prostavěnosti v listopadu 2018, kterou již dodavatel nedodržel z důvodu zimních 

klimatických podmínek, nebyla již vystavena faktura v hodnotě 1 mil. Kč a tuto částku nebylo již možno včas včlenit do 

návrhu rozpočtu 2019. Proto je nutné částku nyní doplnit, aby byla hodnota stavby plně kryta rozpočtem. (Navrhuje odbor 

MHaSI.).   

 

Litovel, Sušilova ulice – vybudování parkoviště (víceúčelová plocha). Projektová dokumentace – studie (dle požadavku 

pana starosty), odhadovaná cena. (Navrhuje odbor MHaSI.).   

 

Rozvadovice – nové kabelové rozvody veřejného osvětlení, MR a chráničky pro OK, projektová dokumentace, odhad. 

Důvodem je nahlášená kabelizace vedení NN, tj. zrušení venkovního vedení ČEZu a tím výpověď z podpor, na kterých 

jsou uchycena svítidla VO a MR. Je nutné se na tuto situaci včas připravit. (Navrhuje odbor MHaSI.).   

 

Město Litovel má možnost podat žádost o dotaci z MMR na rekonstrukci místní komunikace v ulici Čihadlo a na smíšenou 

stezku pro chodce a cyklisty podél silnice II/449 v k.ú. Litovel (z IROP). V případě kladného stanoviska ZM a získání 

dotačních prostředků je předpokládaná realizace ve druhé polovině roku 2019. (Navrhuje odbor MHaSI.).   

 

Převod účelových finančních prostředků (příspěvek na výkon pěstounské péče) z předchozích období do rozpočtu roku 

2019 (nepodléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem). (Navrhuje odbor sociální a správní.).   



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 

 

Rozhodnutím  Úřadu práce České republiky – Krajské pobočky v Olomouci,  ze dne 10.1.2019 nám byl přiznán státní 

příspěvek na výkon pěstounské péče pro rok 2019 ve výši 192.000,-- Kč. (Navrhuje odbor finanční a odbor  sociální a 

správní.).   

 

V souladu se statutem sociálního fondu, článek 5 („k datu 3 1.12 příslušného roku je provedeno vyúčtováni skutečné výše 

přídělu podle skutečně vyplacených odměn členů ZM (dlouhodobě uvolněných — čI. 1, bod. 1) a skutečně vyplacených 

mzdových prostředků zaměstnanců města“) bylo provedeno vyúčtováni, ze kterého vyplývá rozdíl ve výši 29.022,54 Kč, 

který má být odveden ve prospěch sociálního fondu. (Navrhuje odbor finanční.).   

 

Příjem finančních prostředků do SF dle vyúčtování přídělů do SF za rok 2018 (SÚ 236).  (Navrhuje odbor finanční.).   

 

Zapojení zůstatku na bankovním účtu SF k 31.12.2018 do rozpočtu SF 2019. (Navrhuje odbor finanční.).   

 

ZŠ Jungmannova byla úspěšná při žádosti o dotaci na rekonstrukci odborných učeben v rámci programu IROP 

prostřednictvím MAS Moravská cesta. Škola získala dotaci ve výši 1.454.494,65 Kč, vlastní spoluúčast ve výši 76.552,35 

Kč uhradí škola ze svého rezervního fondu. Ředitelka školy žádá město o dočasnou finanční výpomoc na předfinancování 

celé akce. (Navrhuje odbor školství kultury a sportu a odbor finanční.). 

 

Ve Zveřejněném rozpočtovém opatření mohou být napraveny administrativní pochybení zjištěná při pořizování do IS 

GINIS, tyto případné provedené nápravy nemají vliv na původní charakter a finanční objem záměrů přijatých schvalujícím 

orgánem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval:  Ing. Jaromír Kolář 

  vedoucí finančního odboru 

 

 

 

Schválil:  Ing. Jaromír Kolář 

  vedoucí finančního odboru 

 

 

 

V Litovli dne 11. března 2019 


