
předkládá odbor:

původní změna nový

11 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 70 580 199 70 779

70 580 199 70 779

původní změna nový

1 3046/3406 MKZ Litoměřice, Na Valech - neinvestiční příspěvek PO na provoz 4 600 350 4 950

2 3051/3406 MKZ Litoměřice, Na Valech - neinvestiční příspěvek PO na platy 8 135 -350 7 785

3 3311/3500 MŠ Litoměřice, Mládežnická zateplení pláště včetně úpravy vchodu do objektu 3 700 -84 3 616

4 3323/3500 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové - výměna povrchu hřiště, zázemí dvorního traktu 1 219 99 1 318

5 3321/3500 ZŠ Litoměřice, Na Valech - PD - rekonstrukce šaten pro polytechnické vzdělání 249 46 295

6 3401/3400 bronzová pamětní deska - busta V.Havel 0 21 21

7 3034/3300 800 let - vydání edukativního komiksu pro ZŠ a MŠ 10 -10 0

8 3401/3400 veřejné sochařské sympozium 515 5 520

9 3300/3500 ZŠ, MŠ - oprava střech 200 22 222

10 3325/3500 Masarykova ZŠ - rekonstrukce podlah 0 100 100

18 628 199 18 827

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

1-2 Návrh rozpočtového opatření na žádost ředitelky MKZ z důvodu zrušení dvou pracovnic na ekonomickém oddělení. 

Prostředky ve výši 350 tis. Kč nebudou čerpány. Finanční prostředky požadujeme přesunout do rozpočtu neinvestičního

příspěvku na provoz na nákup služeb - zpracování účetnictví a daňové poradenství. 

3 Skutečné náklady na realizaci akce "MŠ Mládežnická zateplení pláště a střechy objektu".

4 Z důvodu nutnosti dodatečných terénních prací při umístění venkovní školní učebny - úprava terénu pod venkovní učebnou, odvodnění 

prostoru části dvora  a opatření podlahy nátěrem žádáme o navýšení celkových nákladů akce "ZŠ Božena - výměna povrchu 

hřiště a úprava zázemí dvorního traktu" o částku 99 tis. Kč.

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

učebny pro řemeslné obory/přírodopisu a chemie s bezbariérovým přístupem -viz příloha -RO ve výši 50 tis. Kč na RM 23/9

 bylo odhadem bez podkladů od projektanta.

6 Opatření busty V.Havla umístěné v parku V.Havla bronzovou pamětní deskou dle návrhu akad.sochařky A.Kumstátové.

7 Edukativní komiks byl financován z dotace Ústeckého kraje.

8 Žádáme o navýšení prostředků na sochařské sympozium za účelem zadání tisku katalogů prací letošního sympozia a 

retrospektivy za předchozí 4 ročníky.

9 Na základě soupisu skutečného objemu provedených prací souvisejících s opravou střechy Hradu Litoměřice žádáme 

o navýšení částky o 22 tis. Kč.

10 Žádáme o prostředky na odstranění stávajících podlah (zasažených vlhkostí), provedení izolace včetně penetrace,

novou betonovou podlahu a pokládku lina v prostorách zázemí pro školní pomůcky a učební materiály v objektu

Masarykovy základní školy - bývalý školnický byt.

11 O finanční prostředky ve výši 199 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

1.18. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ, SCHVÁLENÉ RM DNE 23.09.2019

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 

Mgr. Karel Krejza

Ing. Andrea Křížová

vedoucí odboru

školství, kultury, sportu a PP

17.9.2019

místostarosta



předkládá odbor:

původní změna nový

1 22008/5000 Příspěvky obcí podle atomového zákona - finan. položka 19 413 500 19 913

19 413 500 19 913

původní změna nový

2 22008/5000 Kompostárna Třeboutice - betonová plocha 0 500 500

0 500 500

Zdůvodnění úpravy rozpočtu:

1-2 KÚÚK schválil Městu Litoměřice dotaci na pořízení nakladače, překopávače a dvojsítné třídičky pro provoz kompostárny 

města. Kompostárna musí být připravena k provozu do 31.12. 2019.  Aby byla splněna tato podmínka, je nezbytné 

vybudovat oplocenou betonovou plochu.

Datum, podpis projednání s vedením města:

(např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník)  

Datum, podpis navrhovatele:                                   

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

23.9.2019

Mgr. Václav Červín

místostarosta

Ing. Pavel Gryndler

vedoucí odboru

   životního prostředí

ÚZ/ORG N á z e v
Rozpočet (v tis. Kč)

C e l k e m 

2. Tabulka Výdaje

MĚSTO LITOMĚŘICE

NÁVRH ÚPRAVY ROZPOČTU DO RM 23.09.2019

životního prostředí

1. Tabulka P ř í j m y 



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

26.08.2019 odbor školství, kultury, sportu a památkové péče -70 -237
odbor školství, kultury, sportu a památkové péče -444 -199
odbor životního prostředí -500

3 774 1 930 3 599

25.02.2019

ZÁVAZNÉ UKAZATELE

PŘESUNY ROZPOČTU MEZI
NOVÉ FINANCE 

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ SCHVÁLENÁ RADOU MĚSTA LITOMĚŘICE V ROCE 2019 Zvýšení 

ÚZ ROZPISY v ÚZ

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

23.04.2019

06.05.2019

24.06.2019

05.08.2019

CELKOVÁ ZMĚNA VÝŠE LIMITU (v tis. Kč) 

23.09.2019


