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Pořadové číslo: 21/4

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 25.11.2013

Předloha pro 21. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 9. 12. 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:

Rozpočtová opatření č. 17

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje následující úpravy rozpočtu:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

8115 Změna stavu krátkodobých
prostředků na bank. účtech

108 172,5 * - 8 322,4 99 850,1

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3639 530 Komunální služby a územní 
rozvoj j. n.

6 405,8 - 1 762,2 4 643,6

3725 510 Investiční akce (org. 500253 –
Sběrný dvůr odpadu
ul. Želatovská)

6 960,2 - 6 560,2 400,0

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova se předlohou Rozpočtové opatření č. 17 zabývala na své 81. schůzi dne 
25. 11. 2013 a podala návrh Zastupitelstvu města Přerova ke schválení.
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Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 
zpracovatelem předloh do orgánů města. Jedná se o snížení rozpočtu za účelem převodu 
finančních prostředků do rozpočtu města na rok 2014 na základě žádostí zaslaných dne 
21.11.2013.

Důvodová zpráva:

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu             
o 1 762 200 Kč na úhradu úplatného převodu movitých věcí z vlastnictví společnosti IMIT, s. r. o. do 
vlastnictví statutárního města Přerova. Úhrada bude realizována v lednu 2014. 

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu 
investiční akce Sběrný dvůr odpadu ul. Želatovská o 6 560 200 Kč. Vzhledem k tomu, že se 
předpokládá uzavření smlouvy s vybraným uchazečem v měsíci lednu 2014, je nutno finanční 
prostředky převést do rozpočtu města na rok 2014.


