
předkládá odbor:

původní změna nový

1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 62 747 237 62 984

62 747 237 62 984

původní změna nový

2 3034/3300 příspěvek na lyžařských výcvik 7. tříd ZŠ 223 -28 195

3 3316/3500 MŠ Ladova 1/428 - výměna ležatých rozvodů vody 401 -10 391

4 3369/3500 CŠJ havárie střechy - oprava - III. etapa 450 -1 449

5 3317/3500 MŠ Ladova 431/3 - MŠ Větrník - výměna ležatých rozvodů vody 250 -15 235

6 3317/3500 MŠ Ladova 431/3 - MŠ Větrník - oprava kanalizace 400 -7 393

7 3339/3500 revitalizace budovy VUSS za účelem přestěhování ZUŠ 346 -9 337

8 ZŠ, MŠ - havárie, vandalismus 500 50 550

9 ZŠ, MŠ - oprava střech 100 100 200

10 3401/3509 Knihovna K.H.Máchy - vzduchotechnika - vlastní zdroje 1 620 45 1 665

11 3001/3510 ZŠ B. Němcové - vybudování bezbariérového přístupu do objektu 238 32 270

12 3323/3500 ZŠ B. Němcové - výměna povrchu hřiště, zázemí dvorního traktu 1 189 30 1 219

13 3321/3500 ZŠ Na Valech - PD - rekonstrukce šaten pro polytechn. vzdělávání 199 50 249

5 916 237 6 153

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

2-7 Skutečně vynaložené náklady na realizaci jednotlivých stavebních akcí a skutečné počty účastníků lyžařského 

výcviku 7. ročníků základních škol.

8 Žádáme o navýšení prostředků na havárie budov ve správě odboru ŠKSaPP - školy, školská zařízení - pro rok 2019

je příslušný ÚZ již kompletně vyčerpán.

9 Žádost ředitelky MKZ v Litoměřicích o odstranění havárie střechy Hradu Litoměřice - odpadávají části stávající

střešní krytiny - pozn. střecha nebyla součástí celkové rekonstrukce objektu.

10 Žádost o navýšení prostředků vlastního podílu na realizaci akci Knihovna K.H.Máchy - instalace VZT, a to

z důvodu vzniklých víceprací během realizace - bourací otvory, změna trasování a požadavek ze strany KHS

na vypracování hlukové studie (jednotky VZT ve dvorních traktu objektu).

11 Žádost o navýšení prostředků vlastních zdrojů na realizaci akce ZŠ B. Němcové -  bezbariérový přístup z důvodu

víceprací vzniklých v průběhu stavby, resp. přeložení systému topení na chodbě školy a s tím spojené  

dopracování/úprava stávající PD.

12 Žádost o navýšení prostředků na akci ZŠ B. Němcové - výměna povrchu hřiště - větší rozsah opravovaných

sítí okolo celého hřiště oproti původnímu plánu a z důvodu bezpečnosti přebudování drenážního kanálku 

po straně celého hřiště.

13 Žádáme o navýšení prostředků na rozšíření projektové dokumentace - ZŠ Na Valech - vybudování odborné

učebny pro řemeslné obory o vybudování učebny chemie a přírodopisu a zároveň o nutné rozšíření 

o bezbariérového vstupu do obou učeben a vybudování nového bezberiérového WC - požadavek MAS resp. (IROP).

1 O finanční prostředky ve výši  237 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu.   

Datum, podpis projednání s vedením města:

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   

C e l k e m 

MĚSTO LITOMĚŘICE

1.17. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ RM DNE 26.08.2019

školství, kultury, sportu a PP

1. Tabulka P ř í j m y 

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

2. Tabulka Výdaje

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

3300/3500

21.8.2019

Mgr. Karel Krejza

místostarosta

Ing. Andrea Křížová

vedoucí odboru

školství, kultury, sportu a PP



VÝDAJŮ PŘÍJMŮ

(ze salda příjmů a výdajů) (ke krytí výdajů)

USNESENÍ RM

dne: 5 000 RO nad 200 5 000 5 000

organizační složka SMART CITY LITOMĚŘICE -133
odbor školství, kultury, sportu a památkové péče -99

25.03.2019 odbor sociálních věcí a zdravotnictví -600
odbor školství, kultury, sportu a památkové péče -511
odbor - stavební úřad -283
odbor sociálních věcí a zdravotnictví -323
odbor životního prostředí -300
odbor školství, kultury, sportu a památkové péče -388 -20
odbor územního rozvoje -500
odbor správní -40

15.07.2019 organizační složka SMART CITY LITOMĚŘICE -108 -125
odbor územního rozvoje -200 -250

odbor komunikace, marketingu a CR -242

útvar PROLIDI -25
odbor životního prostředí -100

26.8.2019 odbor školství, kultury, sportu a památkové péče -70 -237

4 218 2 129 4 099

ZÁVAZNÉ UKAZATELE

PŘESUNY ROZPOČTU MEZI
NOVÉ FINANCE 

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ SCHVÁLENÁ RADOU MĚSTA LITOMĚŘICE V ROCE 2019

23.04.2019

Zvýšení 

ÚZ ROZPISY v ÚZ

ODBOR, ÚTVAR, ORG. SLOŽKA
 VÝŠE LIMITU (v tis. Kč)

06.05.2019

24.06.2019

05.08.2019

CELKOVÁ ZMĚNA VÝŠE LIMITU (v tis. Kč) 

25.02.2019


