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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 3.12.2013

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 – dodatek

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

4213 210 Investiční přijaté transfery
ze státních fondů

1 000,3 * + 238,3 1 238,6

4216 210 Ostatní investiční přijaté
transfery ze stát. rozpočtu

10 938,6 * + 4 050,2 14 988,8

8115 210 Změna stavu krátkodobých
prostředků na bank. účtech

99 850,1 * - 4 288,5 95 561,6

* počáteční stavy navazují na jinou předlohu

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

3113 510 Investiční akce (org. 500175 –
ZŠ U tenisu – energetické
opatření - zateplení)

19 780,8 + 4 288,5
- 4 288,5

19 780,8
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Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Vzhledem k tomu, že avízo o platbě bylo zasláno dne 3. 12. 2013, Rada města Přerova 
rozpočtové opatření neprojednala.

Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 
zpracovatelem předloh do orgánů města. Jedná se o zapojení účelové dotace na realizaci 
investiční akce ZŠ U tenisu – energetické opatření - zateplení. 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 správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – zapojení účelové 
investiční dotace v celkové výši 4 288 489,49 Kč do rozpočtu města. V rámci Operačního programu 
Životního prostředí bude na realizaci investiční akce ZŠ U tenisu – energetické opatření – zateplení 
poskytnuta částka 4 050 240,08 Kč z Fondu soudržnosti EU a částka 238 249,41 Kč ze Státního fondu 
životního prostředí ČR. Získání další části dotace na tuto investiční akci se předpokládá počátkem 
příštího roku. Finanční prostředky na realizaci této akce jsou v rozpočtu města obsaženy v plné výši, 
uvolněné finanční prostředky budou rezervovány na navýšení podílu ve firmě Vodovody a kanalizace 
Přerov, a. s. v roce 2015, a to v souvislosti s budováním kanalizace v místních částech.


