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2012

Předkladatel: Ing. JIŘÍ LAJTOCH, primátor
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Ing. EVA ŘEZÁČOVÁ, vedoucí oddělení rozpočtu
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Název materiálu:

Rozpočtové opatření č. 17 – dodatek

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3113 2122 610  Odvody příspěvkových
 organizací (ZŠ)

5 569,2 * + 4,9 5 574,1

 * počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3113 610  Základní školy 30 764,3 * + 4,9
- 730,4
- 210,0

29 828,8

3111 610  Předškolní zařízení 9 098,8 - 59,4 9 039,4

6409 219  Ostatní činnosti j. n.
 (rezerva)

13 069,5 * + 789,8
+ 210,0

14 069,3

* počáteční stavy navazují na jinou předlohu



ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

610  Školská zařízení 46 630,0 * - 994,9 45 635,1
* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Žádosti o rozpočtová opatření byly doručeny až po schůzi Rady města Přerova, z toho důvodu 
nebyly projednány.

Stanovisko odboru ekonomiky:

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 
zpracovatelem předloh do orgánů města. Jedná se o aktuální požadavky odboru sociálních 
věcí a školství – změny odpisových plánů základních škol a převod úspory v zateplených 
budovách.

Důvodová zpráva:

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 4 900 Kč. Jedná 
se o zvýšení odvodu z odpisů ZŠ Přerov, Trávník 27 o 3 000 Kč a zvýšení odvodu z odpisů ZŠ Přerov, 
Za mlýnem 1 o 1 900 Kč. Důvodem je změna odpisového plánu v závislosti na poměru hlavní a 
doplňkové činnosti.

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu celkem o 789 800 
Kč. Jedná se o snížení příspěvku na provoz základních škol o 730 400 Kč a mateřských škol o 59 400 
Kč. Příspěvek byl uspořen za otop – páru v zateplených školách za období 1-10/2012. Finanční 
prostředky budou převedeny do rezervy na zateplení dalších školních budov.

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu celkem o 210 000 
Kč. Jde o vrácení části předfinancování tzv. „zádržného“ projektu ZŠ Boženy Němcové – centrum 
podpory žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Celková částka předfinancování činila 
218 510,20 Kč. Částka 210 000 Kč bude převedena do rezervy a zbývající část 8 510,20 Kč bude 
vrácena na opravy a údržbu základních škol.




