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Rozpočtové opatření č. 17/2019 schválené Radou města Litovel dne 19. září 2019 
 

Rozpočtové opatření bylo schváleno na 17. schůzi Rady města Litovel dne 19. září 2019 na základě usnesení  

č. 680/17, 689/17. 

Změny v příjmech: 

§ Položka UZ ORJ ORG Částka Popis 

 4122 120513014   11 663,19 Účelová neinvestiční dotace – Evropský podíl 

 4122 120113014   2 058,21 Účelová neinvestiční dotace – Národní podíl 

 4122    35 000,00 Účelová neinvestiční dotace – přijatý dar 

3722 2321    211 450,00 Přijatý dar od společnosti FCC Litovel, s.r.o. 

 4111 98018   40 425,00 Účelová neinvestiční dotace 

 

 

Změny ve výdajích: 

§ Položka UZ ORJ ORG Částka Popis 

3113 5336 120513014 47 4 000 000 11 663,19 Převod dotace na ZŠ a MŠ Nasobůrky 

3113 5336 120113014 47 4 000 000 2 058,21 Převod dotace na ZŠ a MŠ Nasobůrky 

3725 6121   7 000 000 35 000,00 Úprava stanovišť na tříděný odpad 

1037 6119   7 000 000 - 12 826,00 Zpracování lesních hospodářských osnov 

1039 5169   7 000 000 - 9 000,00 Lesní hospodářství – nákup služeb 

3745 5169   7 000 000 21 826,00 Veřejná zeleň – nákup služeb 

3639 5901   3 003 419 - 223 000,00 Rezerva na požadavky OV 

3326 5171   3 003 419 105 000,00 OV Březové – oprava kapličky 

3392 5171   3 003 419 103 000,00 OV Nasobůrky – oprava beton. povrchu hřiště 

3429 5137   3 003 419 15 000,00 OV Chudobín – vybavení domku na hřišti 

3319 5164   4 000 000 72 000,00 Školní, sportovní a ekologické aktivity města 

3419 5169   4 000 000 139 450,00 Školní, sportovní a ekologické aktivity města 

3639 5901   3 003 419 - 510 000,00 Rezerva na požadavky OV 

3412 6121   3 003 465 510 000,00 OV Unčovice - hřiště 

6171 5021 98018  1 000 000 40 425,00 Čerpání účelové neinvestiční dotace 

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

3429 5222   4 000 000 3 000,00 Klub chovatelů holubů velkých voláčů 

 

Důvodové zprávy k rozpočtovému opatření: 

Dne 22.8.2019 byla na účet města v ČNB připsána platba ve výši 13.721,40 Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro 

Základní školu a mateřskou školu Nasobůrky na realizaci projektu poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených 

chudobou ve školách z prostředků Operačního programu potravinové a materiální pomoci v Olomouckém kraji „Obědy do 

škol v Olomouckém kraji“. 

 

Dne 27.8.2019 byla na účet města Litovel v KB připsána platba ve výši 35.000,-- Kč. Jedná se o dar dle usnesení Rady 

Olomouckého kraje a darovací smlouvy ze dne 22.8.2019. Dar je poskytován v rámci projektu „Intenzifikace odděleného 
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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. Dle dispozic od vedoucího 

odboru životního prostředí bude využito na úpravu stanovišť na tříděný odpad (navrhuje Odbor finanční a Odbor životního 

prostředí). 

 

Odbor Životního prostředí předložil dne 2.9.2019 požadavek na zařazení změn rozpočtu na program jednání RM, jedná se o 

přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými § v rámci odboru životního prostředí (navrhuje Odbor finanční a Odbor 

životního prostředí).  

 

Odbor MHaSI předložil dne 3.9.2019 požadavek na zařazení změn rozpočtu na program jednání RM z důvodu potřeby 

pokrytí nákladů na požadavky osadních výborů Březové, Nasobůrky, Chudobín. Jedná se o přesun finančních prostředků z 

„Rezervy na požadavky Osadních výborů“, která byla k tomuto účelu zřízena (navrhuje Odbor finanční a Odbor MH a SI).  

 

Dne 5.9.2019 byla na účet města Litovel v KB připsána platba ve výši 211.450,-- Kč. Jedná se o dar od společnosti 

FCC Litovel, s.r.o. na základě uzavřené darovací smlouvy a je určen na podporu školních, sportovních a 

ekologických aktivit města Litovel v roce 2019 (usnesení RM 584/15) (navrhuje Odbor finanční).  

 

Odbor MHaSI předložil dne 9.9.2019 požadavek na zařazení změn rozpočtu na program jednání RM z důvodu potřeby 

pokrytí nákladů na požadavky osadního výboru Unčovice  - odstranění laviček,  odvodnění kiosku na hřišti, vydláždění 

posezení na hřišti, vydláždění plochy pod výdejními okénky a okolo udírny. Je nutné přesunout finanční prostředky z 

"Rezervy nákladů na požadavky Osadních výborů", která byla k tomuto účelu zřízena. (navrhuje Odbor finanční a Odbor 

MH a SI).  

 

Dne 9.9.2019 byla na účet města Litovel v ČNB připsána platba ve výši 40.425,-- Kč. Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci, 

která je určena na krytí výdajů obcí souvisejících s jejich spoluprací při přípravě sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021 dle 

přiloženého rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. MF-20757/2019/1201-31. Čerpání finančních prostředků se řídí rozhodnutím 

o poskytnutí dotace. V rozpočtu a účetní evidenci musí být příjem dotace a její čerpání označeny účelovým znakem 98 018, 

který umožní oddělené vyúčtování skutečných příjmů a výdajů. Lhůta, v níž má být účelu dosaženo: do 31. prosince 2019. 

Účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019. Finanční vypořádání bude 

provedeno podle § 17 vyhlášky č. 367/2015 Sb. prostřednictvím Olomouckého kraje v termínu do 15. února 2020  (navrhuje 

Odbor finanční) 

 

Dar 3 000,00 Kč - Klub chovatelů holubů velkých voláčů, pobočný spolek Českého svazu chovatelů žádá o příspěvek na 

organizační zajištění mezinárodní výstavy velkých voláčů, která se bude konat dne 26. – 27.10.2019 v Litovli, a účast na 

výstavách v zahraničí (navrhuje Odbor školství, kultury a sportu). 

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.  

 

 

Zpracovala:  Ing. Veronika Haplová 

  referentka finančního odboru 

 

 

Schválil:  Ing. Jaromír Kolář 

  vedoucí finančního odboru 

 

V Litovli dne 10. října 2019 


