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Pořadové číslo: 16/4

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 9.1.2013

Předloha pro 16. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 4. 2. 2013

Předkladatel: Ing. JIŘÍ LAJTOCH, primátor

Zpracovatel: OLDŘIŠKA SEDLÁČKOVÁ, vedoucí odboru ekonomiky
Ing. EVA ŘEZÁČOVÁ, vedoucí oddělení rozpočtu
Ing. TOMÁŠ PŘIKRYL, referent oddělení rozpočtu

Název materiálu:

Rozpočtové opatření č. 18

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

4116 210 Ostatní neinvestiční přijaté
transfery ze státního rozpočtu

5 624,6 + 859,5
+ 412,2

6 896,3

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3113 610 Základní školy 29 828,8 + 859,5
+ 412,2

31 100,5

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

610 Školská zařízení 45 635,1 + 1 271,7 46 906,8
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Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova se předlohou zabývala na své 53. schůzi dne 20. 12. 2012 a podala návrh 
Zastupitelstvu města Přerova ke schválení.

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 odborů magistrátu             
o zapojení účelových dotací do rozpočtu města. Dle § 16 odst. 4) zákona č. 250/2000 Sb.,                  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se rozpočtová 
opatření uskutečňují povinně, jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu,            
o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku 
rozpočtového schodku.

Důvodová zpráva:

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu základních škol      
o neinvestiční účelovou dotaci v celkové výši 859 446,80 Kč. Jedná se o příspěvek na provoz Základní 
školy Přerov, Za mlýnem 1, na projekt z OPVK CZ.1.07/1.4.00/21.2705 s názvem Moderní škola pro 
život ve výši 40 %-ní zálohy.

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu základních škol      
o neinvestiční účelovou dotaci v celkové výši 412 193,60 Kč. Jedná se o příspěvek na provoz Základní 
školy J. A. Komenského, Přerov-Předmostí, Hranická 14,  na projekt z OPVK CZ.1.07/1.4.00/21.3048 
s názvem EU peníze pro Základní školu J. A. Komenského ve výši 40 %-ní zálohy.


