
Pořadové číslo:  23/5 

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 2.12.2016 

Návrh pro 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 12. 12. 

2016 

Zpravodaj:  Ing. Petr  Měřínský, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Eva Řezáčová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2017 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a se 

zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, rozpočet statutárního města Přerova na rok 2017: 

  

příjmy 751 343 600 Kč 

výdaje 720 317 600 Kč 

financování 31 026 000 Kč 
(dle příloh č. 1 a 2) 

 

2. schvaluje rozpočtový výhled do roku 2019 uvedený v příloze č. 3, 

 

3. stanovuje , že závaznými ukazateli rozpočtu jsou výdaje specifikované v příloze č. 4, 

 

4. bere na vědomí , že transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu, na 

výkon sociálně - právní ochrany dětí a na výkon sociální práce jsou zapracovány do rozpočtu 

na rok 2017 v předpokládané výši a zařazeny na příjmovou položku 2329 - Ostatní nedaňové 

příjmy j. n. Po sdělení finančních ukazatelů ze schváleného státního rozpočtu na rok 2017 

bude rozpočet upraven formou rozpočtových opatření. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Stanovisko Rady města Přerova: 

Rada města Přerova se předlohou zabývala na své 57. schůzi dne 24. listopadu 2016 a podala návrh 

Zastupitelstvu města Přerova ke schválení. 



 

Stanovisko odboru ekonomiky: 

Odbor ekonomiky zpracoval návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2017 včetně příloh, 

tabulkové a grafické části, a to na základě podkladů jednotlivých odborů Magistrátu města Přerova a 

Městské policie Přerov a jejich projednání. 

 

Důvodová zpráva: 

důvodová zpráva je obsažena v přílohách  

 

 


