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Rozpočtové opatření č. 8/2020 schválené Zastupitelstvem města Litovel dne 

23. dubna 2020 
 

Rozpočtové opatření bylo schváleno na 15. zasedání Zastupitelstva města Litovel dne 23. dubna 2020 na základě 

usnesení ZM/3/15/2020. 

Změna v příjmech: 

§ pol UZ orj org Kč   

  1122       -803 200,00 Daň z příjmů PO za obce (RZ 90/2020/ZM) 

5512 2324       25 244,83 
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (RZ 

92/2020/ZM) 

  1112       -150 000,00 
daň z příjmů FO placená poplatníky (RZ 

93/2020/ZM) 

  1121       -5 200 000,00 daň z příjmů PO (RZ 93/2020/ZM) 

  1334       400 000,00 odvody za vynětí půdy ze ZPF (RZ 95/2020/ZM) 

 

Změna ve výdajích: 

§ pol UZ orj org Kč   

6399 5365     14 000 000 -803 200,00 daň z příjmů právnických osob (RZ 90/2020/ZM) 

2292 5339     3 003 468 -1 471 500,00 dopravní obslužnost (RZ 91/2020/ZM) 

2295 5339     3 003 468 1 471 500,00 dopravní obslužnost (RZ 91/2020/ZM) 

5512 5171   308 15 000 000 25 244,83 
požární ochrana - dobrovolná část - opravy a 

udržování (RZ 92/2020/ZM) 

2219 6121   309 3 003 557 -500 000,00 
smíšená stezka do Nasobůrek - PD (RZ 

93/2020/ZM) 

3613 6121     12 000 000 -1 200 000,00 
Tři Dvory - zateplení fasády č.p. 73  (RZ 

93/2020/ZM) 

3111 5331   48 4 000 000 -250 000,00 
MŠ Gemerská - příspěvek na provoz (RZ 

93/2020/ZM) 

3111 5331   49 4 000 000 -145 000,00 
MŠ Frištenského - příspěvek na provoz (RZ 

93/2020/ZM) 

3113 5331   45 4 000 000 -1 315 000,00 
ZŠ Vítězná - příspěvek na provoz (RZ 

93/2020/ZM) 

3113 5331   46 4 000 000 -530 000,00 
ZŠ Jungmannova - příspěvek na provoz (RZ 

93/2020/ZM) 

3113 5331   47 4 000 000 -135 000,00 
ZŠ a MŠ Nasobůrky - příspěvek na provoz (RZ 

93/2020/ZM) 

3392 5331   44 4 000 000 -1 085 000,00 
Městský klub - příspěvek na provoz (RZ 

93/2020/ZM) 

3314 5137     17 000 000 -20 000,00 Knihovna - provozní výdaje (RZ 93/2020/ZM) 

3314 5168     17 000 000 -10 000,00 Knihovna - provozní výdaje (RZ 93/2020/ZM) 

3314 5171     17 000 000 -50 000,00 Knihovna - provozní výdaje (RZ 93/2020/ZM) 

3314 5172     17 000 000 -10 000,00 Knihovna - provozní výdaje (RZ 93/2020/ZM) 

3315 5138     18 000 000 -10 000,00 Muzeum - provozní výdaje (RZ 93/2020/ZM) 

3315 5137     18 000 000 -20 000,00 Muzeum - provozní výdaje (RZ 93/2020/ZM) 
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3315 5041     18 000 000 -10 000,00 Muzeum - provozní výdaje (RZ 93/2020/ZM) 

3315 5169     18 000 000 -40 000,00 Muzeum - provozní výdaje (RZ 93/2020/ZM) 

3315 5171     18 000 000 -20 000,00 Muzeum - provozní výdaje (RZ 93/2020/ZM) 

5213 5903     16 000 000 500 000,00 rezervy dle krizového zákona (RZ 94/2020/ZM) 

3743 5169     7 000 782 400 000,00 
Dobývací prostor Haňovice - doprůzkum (RZ 

95/2020/ZM) 

Změna ve financování: 

§ pol UZ orj org Kč   

  8115     
  

500 000,00 
změna stavu finančních prostředků na bú (RZ 

94/2020/ZM) 

RZ 90/2020/ZM – Daň z příjmů právnických osob za obce (odbor finanční) 

Snížení plánovaných příjmů a výdajů spojených s daní příjmů právnických osob za město Litovel za rok 2019. 

Jedná se o úpravu kvalifikovaného odhadu na skutečnou hodnotu. 

RZ 91/2020/ZM – Dopravní obslužnost (odbor finanční) 

Ve schváleném rozpočtu je příspěvek na dopravní obslužnost rozpočtován na § 2292 Dopravní obslužnost 

veřejnými službami – linková. Proběhla novela vyhlášky o rozpočtové skladbě a na dopravní obslužnost je 

správnější použít § 2295 – Dopravní obslužnost veřejným službami – smíšená.  

RZ 92/2020/ZM – Oprava hasičského auta JSDH Tři Dvory (krizové řízení) 

V průběhu měsíců ledna a února byly na účet města přijaty přeplatky z předchozích období za plyn a elektřinu 

placené za hasičské zbojnice v místních částech Myslechovice, Tři Dvory, Březové a Nasobůrky v celkové výši 

25 244,83 Kč. Vznikl požadavek, aby tyto prostředky byly zapojeny do rozpočtu a použity na opravu hasičského 

auta JSDH Tři Dvory, které bylo poškozeno v únoru při dopravní nehodě. 

RZ 93/2020/ZM – Úsporný balíček číslo 1 – COVID-19 (finanční odbor, MHaSI, OBH) 

Přestože město Litovel má sdílené daňové příjmy v rozpočtu 2020 naplánované s výraznou rezervou oproti 

predikcím MF ČR, bylo by vhodné reagovat na aktuální dění v ČR v souvislostí s výskytem COVID 19. 

Ministerstvo financí v rámci předložených opatření pro řešení krizové situace předložilo mimo jiné i Liberační 

balíček II. Součástí tohoto balíčku je i: 

▪ Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. Červnová záloha (tj. druhá 

záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců), se nebude vůbec hradit. 

Toto opatření se může projevit v plánovaných daňových příjmech města Litovel výpadkem příjmů v hodnotě 

5.350.000,-- Kč (5,2 mil. u daně z příjmů právnických osob, 0,15 mil. u daně z příjmů placené plátci).  
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Jelikož není v současné době reálné předpokládat nahrazení tohoto případného výpadku jinými příjmy, je potřeba 

hledat jinou alternativu. V souvislosti s krizovou situací se nabízí řešení formou snížení schváleného příspěvku u 

příspěvkových organizací zřizovaných městem. Základní i mateřské školy jsou uzavřené, stejně tak Městský klub 

nefunguje ve standartním režimu. Reálně lze předpokládat, že jejich provoz bude omezen minimálně do konce 

dubna, pravděpodobněji do poloviny až konce května. Navržené řešení situace formou snížení schválených 

příspěvků je v souladu se zákonem 250/2000 Sb. Další část bude pokryta snížením objemu finančních prostředků 

pro organizační složky, které mají také v současné době omezenu činnost (muzeum a knihovna). Zbývající část 

úspor bude pokryta vyřazením dvou menších investičních akcí z rozpočtu 2020. 

RZ 94/2020/ZM – Rezervy dle krizového zákona (odbor finanční, krizové řízení) 

Město Litovel mělo ve svém rozpočtu v souladu s krizovým zákonem vyčleněnu rezervu k zajištění přípravy na 

krizová opatření a na řešení krizových situací. S touto rezervou se začalo aktivně pracovat v souvislosti 

s mimořádnou situací – COVID 19. Navržená RZ řeší doplnění vyčerpaných prostředků a současně navýšení 

objemu rezervy, aby mohlo být operativně reagováno na vývoj krizové situace a na případné nové události. 

RZ 95/2020/ZM – Dobývací prostor Haňovice – doprůzkum a PD  (OŽP, odbor finanční) 

Dopisem od SFŽP ČR ze dne 12.3.2020 nám bylo sděleno, že MŽP ČR a ČIŽP daly kladné stanovisko 

k projektovému námětu „Haňovice – dobývací prostor – odtěžba kontaminovaných zemin a komunálních 

odpadů“. Pro podání žádosti o poskytnutí podpory z prostředků SFŽP ČR je potřeba mimo jiné doložit 

vymapování identifikovaného ohniska PCB v zeminách a ověření přestupu kontaminace PCB do podzemních vod 

(240.000,-- Kč) a PD (160.000,-- Kč). Finančně kryto bude příjmy z odvodů za vynětí půdy ze ZPF.  

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, 5.5.2020. 


