
příloha

Pravidla hospodaření s rozpočtovými prostředky místních výborů města 
Přerova

Místní výbory (dále jen MV) nemají právní subjektivitu. Je to speciální typ výboru 
zastupitelstva obce, tedy iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva obce, který může 
zastupitelstvo obce zřídit pro část obce. Hospodaří jménem statutárního města Přerova (dále 
jen město), ke své činnosti využívají potřebný majetek města a finanční prostředky, které jsou 
zahrnuty v rozpočtu města.
V rozpočtu města je vymezen objem finančních prostředků pro jednotlivé MV a tyto budou 
vynaloženy v souladu s rozhodnutím MV a orgánů města. Při hospodaření s těmito prostředky
se postupuje hospodárně, účelně a efektivně.

Finanční prostředky jsou stanoveny dle počtu obyvatel, hlášeného k trvalému pobytu 
v obvodu působnosti příslušné místní části. Limit pro daný rok vychází z údajů ohlašovny 
Magistrátu města Přerova k datu 01.01. roku předcházejícího roku, na který je rozpočet 
sestavován. Roční částka se stanovuje ve výši 1 000 Kč na jednoho obyvatele. 

Účelem tohoto způsobu financování je sestavení interních rozpočtů MV na principu stanovení 
předpokládaných výdajů na zabezpečení chodu místních částí, kdy MV v souladu se záměry 
města (územní plán apod.) mohou rozhodnout o nakládání s těmito finančními prostředky 
podle priorit a potřeb místní části, popř. si vytvářet rezervu pro případ větších oprav či akcí v 
příštích letech. MV je současně umožněno převádět nevyčerpané finanční prostředky do 
rozpočtu následujícího roku. Finanční prostředky jsou zařazeny do rozpočtu v členění dle 
platné rozpočtové skladby a jsou součástí rozpočtů příslušných odborů. Pravomoc a 
odpovědnost za čerpání finančních prostředků mají vedoucí odborů (příkazci operací).

Z prostředků MV je možné hradit neinvestiční výdaje, a to: 
 kancelářské potřeby a materiál pro činnost MV
 drobný dlouhodobý hmotný majetek
 pořízení spotřebního materiálu a materiálu k provedení drobných oprav

svépomocí, kopírovací služby
 údržbu veřejného prostranství
 nákup materiálu a služeb při pořádání nebo spolupořádání různých akcí (např. 

dětské dny, soutěže, besídky apod.)
- další výdaje obdobného charakteru, podporující společenský život a 

potřeby MV
 opravy, udržování a akce do 500 tis. Kč.

Z finančních prostředků MV nelze hradit výdaje: 
 za pronájem prostor využívaných MV, které jsou v majetku města
 za energie, spojené s prostory, využívanými MV
 mzdové výdaje
 výdaje, které prokazatelně nesouvisí s podporou společenského života a 

potřebami MV.



K vymezeným finančním prostředkům je MV povinen předložit při sestavení návrhu rozpočtu 
města na příslušný rok řádně podepsaný zápis, jehož obsahem bude rozpis do jednotlivých 
oblastí výdajů. U finančních prostředků na opravy a akce do 500 tis. Kč je nutné uvést 
konkrétní akce s vyčíslením přepokládaných výdajů. 

Z celkových finančních prostředků bude na kulturní akce vyčleněna částka ve výši maximálně
6 % přiznaných zdrojů (nevztahuje se na mimořádné události, např. výročí v místní části).

Požadavky na bezhotovostní i hotovostní nákup zboží, materiálu, drobného hmotného 
majetku a služeb je realizován prostřednictvím příslušného odboru. V požadavku bude uveden
stručný a přesný popis požadovaného zboží či služby, popřípadě název či adresa dodavatele, 
termín dodání a jméno člena MV, který materiál či službu převezme. Nákup nesmí být 
realizován bez předběžného souhlasu příslušného vedoucího odboru (popř. dílčího správce 
rozpočtu). 
Pro případ nepředvídaných výdajů místních částí (zejména havárií) bude v rozpočtu vyčleněna 
rezerva.

Tato pravidla se nevztahují na místní část Přerov – Předmostí.

Příslušné odbory budou výdaje MV, a to jak v rozpočtu, tak i ve skutečnosti důsledně 
označovat účelovým znakem (UZ) přiděleným každému MV. Odbor ekonomiky bude 
měsíčně, s výjimkou počátku roku, MV zasílat přehled o čerpání jejich rozpočtu.

Akce nad 500 tis. Kč, které vyplývají jako závazek z plánů MV jako výdaj pro jejich rozpočet 
na více let, budou předem projednány v orgánech města.

Současně se ruší Pravidla financování místních částí schválená Zastupitelstvem města Přerova 
dne 10. 9. 2012 (č. 578/13/4/2012).


