
Pořadové číslo:  26/4 

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 29.08.2022 

Návrh pro 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 5. 9. 2022 

Zpravodaj:  Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Eva Řezáčová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Rozpočtové opatření č. 11, 12, 14 a 15 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů dle důvodové zprávy (ad 1), 

 

2. schvaluje úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů dle důvodové zprávy (ad 2), a to za 

podmínky schválení novely nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Stanovisko Rady města Přerova 

Rada města Přerova se návrhem Rozpočtového opatření č. 11 zabývala na své 87. schůzi dne 

16.06.2022 a podala návrh Zastupitelstvu města Přerova ke schválení. Návrhem Rozpočtového 

opatření č. 12 se Rada města Přerova zabývala na své 88. schůzi dne 30.06.2022 a podala návrh 

Zastupitelstvu města Přerova ke schválení. Návrhem Rozpočtového opatření č. 14 se Rada města 

Přerova zabývala na své 90. schůzi dne 04.08.2022 a podala návrh Zastupitelstvu města Přerova ke 

schválení. Návrhem Rozpočtového opatření č. 15 se Rada města Přerova zabývala na své 91. schůzi 

dne 25.08.2022 a podala návrh Zastupitelstvu města Přerova ke schválení. Pro jednání Zastupitelstva 

města Přerova došlo ke sloučení těchto návrhů a zároveň byl návrh doplněn o rozpočtová opatření 

týkající se poskytnutí daru pro fyzickou osobu na částečnou úhradu nákladů na reprezentaci týmu RK 

KAFKI PŘEROV na Evropském šampionátu v malé kopané a poskytnutí darů pro Český svaz včelařů, 

z. s. Uvedenými rozpočtovými opatřeními se Rada města Přerova zabývala na své 91. schůzi dne 

25.08.2022.  

 

 

 

 



Stanovisko odboru ekonomiky 

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 

zpracovatelem návrhů do orgánů města. Jedná se o zapojení dotací, úpravy provozního charakteru a 

posílení rozpočtu dle aktuálních potřeb města. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Důvodová zpráva je obsažena v přílohách.  

 

 


