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Pořadové číslo: 22/4

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 14.1.2014

Předloha pro 22. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 10. 2. 2014

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. 18 a č. 19 - dodatek

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje následující úpravu rozpočtu:

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých
prostředků na bank. účtech

86 827,9 * + 205,0 87 032,9

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet
po úpravě

6171 33X Činnost místní správy
(platy, pojistné aj.)

137 922,8 + 205,0 138 127,8

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova rozpočtové opatření neprojednala.
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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 aktuální požadavky odboru vnitřní 
správy, kdy po upřesnění dotace je možnost většího čerpání na nepřímé náklady projektu, 
v opačném případě by bylo nezbytné provést vratku části dotace.

Důvodová zpráva:

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 205 000 Kč. V předloze 
Rozpočtové opatření č. 18 a č. 19 je navrženo zapojení neinvestiční účelové dotace ve výši 2 805 000 
Kč – na realizaci projektu „Zvýšení kvality řízení na magistrátu města Přerova“ v rámci Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Za účelem optimálního využití dotačních zdrojů budou 
finanční prostředky použity na úhradu energií v kanceláři projektového manažera po dobu trvání 
projektu a na nákup materiálu.


