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Rozpočtové opatření č. 24/2019 schválené Zastupitelstvem města Litovel dne 12. 

prosince 2019 

 

Rozpočtové opatření bylo schváleno na 12. zasedání Zastupitelstva města Litovel dne 12. prosince 2019 na 

základě usnesení č. 5/12. 

Změny v příjmech: 

§ 
Polož

ka 
UZ ORJ ORG Částka Popis 

 1113    451 177,97 Daň z příjmů FO vybíraná srážkou 

 1343   3512 53 375,00 
Poplatek za užívání veřejného prostranství – 

parkovací automaty 

 1353   608 35 500,00 
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od 

žadatelů o řidičské oprávnění 

 1356    13 774,85 Příjmy z úhrad za dobývání nerostů 

 1359    6 000,00 Ostatní odvody z vybraných činností 

 1385    130 417,48 Dílčí daň z technických her 

2143 2111   247 800,00 
Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků – 

vstupné na radniční věž 

2219 2111   3511 6 750,00 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků  

3315 2111    17 870,00 
Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků – 

Muzeum - vstupné 

3319 2111   435 6 170,00 Dějiny Litovle 

3319 2111   436 2 892,00 
Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků – dny 

EHD 

3349 2111   246 21 914,50 
Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků – 

Litovelské noviny, inzerce 

3612 2111    16 500,00 OBH, žádosti o byt 

3632 2111    22 952,00 OBH, hřbitovní poplatky 

6171 2111    1 340,00 Hlášení MR 

6171 2111   314 2 651,00 
Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků – 

reklamy 

3315 2112    12 279,00 Muzeum – příjmy z prodeje zboží 

3639 2119    185 531,72 Věcná břemena 

6310 2141    120 000,00 Příjmy z úroků 

2299 2212   604 23 442,00 Sankční platby přijaté – dopravní přestupky 

5311 2212   283 62 926,63 Sankční platby přijaté –přestupky vnitřní správa 

6171 2212   224 2 100,00 Sankční platby přijaté – OP 

2329 2212   784 35 387,00 Sankční platby přijaté – OŽP 

3749 2212   720 2 500,00 Sankční platby přijaté – OŽP 

3724 2324    6 543,00 
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 

Elektrowin 
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Změny ve výdajích: 

§ 
Polož

ka 
UZ ORJ ORG Částka Popis 

3722 5169   7 000 000 1 800 000,00 Sběr a svoz komunálního odpadu 

3635 5169   11 000 000 -51 400,00 Aktualizace územně analytických podkladů 

6310 5141   14 000 000 -500 000,00 Úroky z úvěrů a půjček 

Změna ve financování 

§ 
Polož

ka 
UZ ORJ ORG Částka Popis 

 8115    1 800 000,00 
Změna stavu finančních prostředků na 

bankovních účtech 

 8113    - 1 240 794,15 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 

 8113    - 551 400,00 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 

 

Na program jednání ZM dne 21.11.2019 byl v rámci rozpočtových změn předložen požadavek na navýšení výdajů na svoz a 

likvidaci komunálního odpadu o 1.800.000,-- Kč (Dne 11.11.2019 byly finančnímu odboru doručeny požadavky na 

rozpočtové změny od vedoucího OŽP p. Kurfürsta. Jedná se o navýšení rozpočtu na sběr a svoz komunálního odpadu o 1 800 

00,00 Kč. Tento nárůst se zdá být vysoký. Je třeba ale podotknout, že v loňském roce činily náklady na svoz komunálního 

odpadu 10 736 100,95 Kč.  V letošním rozpočtu bylo na sběr a svoz komunálního odpadu rozpočtováno 9 825 909,60 Kč 

(hodnota upraveného rozpočtu) a k 31.10.2019 činily náklady na svoz komunálního odpadu 9 594 575,87 Kč. Pokud tedy 

k výdajům na svoz a sběr kom. odpadu ke konci října přičteme navrhovanou částku (oněch 1 800 000 Kč) budou 

předpokládané náklady za letošní rok činit kolem 11 395 000 Kč – tedy nárůst o cca 658 000 Kč oproti předchozímu 

roku.  Tyto rozpočtové změny jsou dány tím, že v různých odvětvích a službách došlo obecně k poměrně velkému nárůstu 

cen a roste objem fakturace ze strany dodavatele služeb. Stejně tak, je obtížné předpovědět náklady na svoz komunálního 

odpadu, protože rozpočet se zpracovává minimálně 3 měsíce před koncem roku, kdy ještě nejsou přesně známé ani náklady 

v aktuálním roce). ZM dne 21.11.2019 tuto rozpočtovou změnu neschválilo. Odbor životního prostředí opakovaně předkládá 

návrh na tuto rozpočtovou změnu: „Městský úřad Litovel, odbor ŽP předkládá Zastupitelstvu města Litovel rozpočtové 

změny. Předmětem těchto změn je navýšení rozpočtu na odpadové hospodářství (§3722, pol. 5169) ve výši 1 800 000 Kč. 

Důvodem tohoto navýšení jsou rostoucí náklady na sběr a svoz komunálního odpadu.  Ta se oproti předchozímu roku zvýšila, 

a to kvůli většímu množství odpadu odevzdaného občany na sběrném dvoře, ale především vlivem zavedení třídění 

biologicky rozložitelného odpadu (tzv. BRKO).  MěÚ Litovel, odbor ŽP zpracoval ve spolupráci s finančním odborem 

a společností FCC Litovel s.r.o. prezentaci, kde jsou uvedeny veškeré údaje ohledně odpadového hospodářství za 

posledních 5 let.  Je zde předložen vývoj struktury komunálního odpadu, růst nákladů na svoz komunálního odpadu, 

demografické údaje a jaké jsou příjmy města Litovel. Tato prezentace je také v příloze tohoto materiálu. Z těchto údajů 

je patrné rostoucí náklady, které rostou každým rokem. Poměrně velký nárůst nákladů na odpadové hospodářství je patrný 

v roce 2018, kdy byl zaveden svoz biologického odpadu. Z materiálů je taktéž patrné, že rozpočet na svoz odpadů byl oproti 

plánovanému rozpočtu vždy překročen.“ (navrhuje Odbor životního prostředí a odbor finanční). 

Finanční odbor provedl kontrolu plnění příjmů města Litovel ke konci měsíce listopadu a výsledkem jsou následující úpravy 

příjmové části rozpočtu města (navrhuje odbor finanční). 
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Na základě získaných informací byly z rozpočtu roku 2019 vybrány akce, které tento rok nebudou realizovány vůbec či 

prostředky na ně určené nebudou zcela vyčerpány (navrhuje odbor finanční a odbor výstavby). 

 

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 31. prosince 2019 


