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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 18.1.2013

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. 2

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1                       
a závazného ukazatele dle přílohy č. 2.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova se předlohou bude zabývat na své 55. schůzi konané dne 29.01.2013.

Stanovisko odboru ekonomiky:

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 
zpracovatelem předloh do orgánů města. Jedná se o zapojení zdrojů Vánoční sbírky 2012.

Důvodová zpráva:

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – zapojení výtěžku veřejné sbírky pod 
vánočním stromem do rozpočtu města Přerova. Výtěžek činí celkem 9 964 Kč a bude v souladu           
s účelem veřejné sbírky převeden na účet o. p. s. Duševní zdraví na nákup materiálu pro pracovní 
terapii na sportovní a rehabilitační pomůcky.
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příloha č. 1

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet      
po úpravě

4139 Ostatní převody z vlastních

fondů

0,0 + 10,0 10,0

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                  
po úpravě

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc

ostatním skupinám obyvatelstva

0,0 + 10,0 10,0

VÁNOČNÍ SBÍRKA 2012

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

6409 2321 620 Přijaté neinvestiční dary 0,0 + 6,7 6,7

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

0,0 + 3,3 3,3

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

6330 200 Převody vlastním fondům

v rozpočtech územní úrovně

0,0 + 10,0 10,0
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                                                                                                                                    příloha č. 2

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                 
po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový program 26 791,6 * + 10,0 26 801,6

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu


