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Název materiálu:

Rozpočtové opatření č. 6 – dodatek

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele:

Příjmová část v tis. Kč
PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
4122 210 Neinvestiční 

přijaté 
transfery od 
krajů

1 255,9 * + 348,9 1 604,8

Výdajová část v tis. Kč
PAR ORJ rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
3113 610 Základní 

školy
24 044,4 * + 348,9 24 393,3

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč
rozpočet rozpočtové 

opatření
rozpočet

po úpravě
61X Školská 41 572,0 * + 348,9 41 920,9



zařízení
* počáteční stavy navazují na jiný materiál

2. mění usnesení č. 30/2/5/2010 bod 2. písm. a) z 2. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova konaného dne 13. 12. 2010 tak, že text:

„a) navýšení (snížení) účelových dotací na příjmovou stranu rozpočtu a současně v 
souladu s účelovým určením na výdajovou stranu rozpočtu bez omezení, včetně 
přesunů těchto účelových prostředků ve výdajové části rozpočtu,“
se nahrazuje textem:

„a) navýšení (snížení) účelových transferů na příjmovou stranu rozpočtu a současně v 
souladu s účelovým určením na výdajovou stranu rozpočtu bez omezení, a to včetně 
úpravy závazného ukazatele,“

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města tuto předlohu neprojednala.

Odbor ekonomiky:

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 
zpracovatelem předloh do orgánů města. Jedná se o aktuální požadavek - zapojení 
neinvestiční dotace do rozpočtu města. Druhá část usnesení se týká pověření rady města ke 
schválení změny závazných ukazatelů v případě přijetí transferů určených pro příspěvkové 
organizace, u kterých město plní jen úlohu prostředníka.

Důvodová zpráva:

Ad 1)

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 
348 842,24 Kč. Jedná se o druhou zálohovou platbu neinvestiční účelové dotace pro ZŠ 
Přerov, Želatovská 8, na projekt z OPVK prioritní osy 1 oblasti podpory 1.1 Zvýšení kvality 
ve vzdělávání CZ 1.07/1.1.26/02.0029 s názvem Motivační workshopy pro žáky 8. a 9. tříd 
ZŠ propagující technické a přírodovědné obory.

Ad 2)

Dne 13. 12. 2010 schválilo Zastupitelstvo města Přerova (č. 30/2/5/2010) pověření Rady 
města Přerova prováděním rozpočtových opatření v tomto rozsahu:
a) navýšení (snížení) účelových dotací na příjmovou stranu rozpočtu a současně v souladu s 
účelovým určením na výdajovou stranu rozpočtu bez omezení, včetně přesunů těchto 
účelových prostředků ve výdajové části rozpočtu,
b) úpravy rozpočtu do výše ± 1 000 000,- Kč na jeden řádek tabulky rozpočtu, přičemž 
celkové navýšení (snížení) rozpočtu za kalendářní rok nepřesáhne částku 50 000 000,- Kč na 
příjmové straně rozpočtu a částku 50 000 000,- Kč na výdajové straně rozpočtu. Za navýšení 
(snížení) rozpočtu jsou považovány také převody finančních prostředků,



c) úpravy rozpočtové skladby v rámci řádku tabulky rozpočtu bez omezení.

V posledních letech se stále častěji vyskytují situace, kdy prostřednictvím rozpočtu města jsou 
zasílány transfery z jiných veřejných rozpočtů příspěvkovým organizacím zřízeným městem 
(tzv. průtokové transfery). V souladu s § 12 odst. 2a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, orgány statutárního města 
Přerova schvalují rozpočet města tak, aby vyjadřoval závazné ukazatele, jimiž se mají řídit 
mimo jiné i příspěvkové organizace města. Zapojení průtokových transferů do rozpočtu města 
a následně jejich zaslání na účty příspěvkových organizací bývá, vzhledem k nutnosti 
schválení změny závazných ukazatelů zastupitelstvem, komplikované a časově náročné. Také 
konečný příjemce transferu se může kvůli zpoždění dostat do problémů (viz též bod 1. tohoto 
materiálu). V souladu s § 102 odst. 2a) zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je radě 
obce vyhrazeno zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu a provádět 
rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce. V případě schválení 
navrženého usnesení bude Rada města Přerova oprávněna provádět zapojení průtokových 
transferů, která mění závazné ukazatele rozpočtu.

příloha: Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 4/2011


