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Pořadové číslo: 14/4

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 17.10.2012

Předloha pro 14. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční                             
dne 5. 11. 2012

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:

Rozpočtové opatření č. 15

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1                 
a závazných ukazatelů dle přílohy č. 2.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova se předlohou zabývala na své 50. schůzi dne 17. 10. 2012 a podala návrh 
Zastupitelstvu města Přerova ke schválení. Zapojení dotace na projekt ZŠ Přerov, 
B. Němcové 16, bylo projednáno Radou města Přerova na 49. schůzi dne 2. 10. 2012                    
a doporučeno ke schválení.

Stanovisko odboru ekonomiky:

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 
zpracovatelem předloh do orgánů města. Jedná se o úpravy provozního charakteru a zapojení 
účelových dotací.

Důvodová zpráva:

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu o 22 800 Kč. Jedná 
se o snížení příspěvku na mateřské školy z důvodu neplnění příjmů za praní prádla.

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 3 000 Kč. Jedná 
se o posílení příspěvku na provoz MŠ Přerov - Újezdec, Hlavní 61 z důvodu změny odpisového plánu 
po zbudování nového vstupu do budovy dle statického posudku. 
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Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 
208 200 Kč. Rozpočet základních škol bude snížen o:
 příspěvek na provoz ZŠ Přerov, B. Němcové 16 o 111 000 Kč – původně určených na financování 

poklesu počtu žáků pod zákonem stanovený limit,
 příspěvek 97 200 Kč – původně určených na zajištění spisové služby Geovap - který již nebude    

v roce 2012 základními školami využit.
Tyto finanční prostředky budou převedeny na dofinancování nedovybírané úplaty (školného)                  
v mateřských školách v roce 2012.

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 9 100 Kč. Jedná 
se o navýšení příspěvku základním školám vzhledem k vyššímu plnění příjmů za praní prádla.

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu základních škol      
o neinvestiční účelovou dotaci ve výši 548 584,80 Kč. Jedná se o příspěvek na provoz Základní školy 
Přerov, Boženy Němcové 16 – část dotace na projekt z OPVK CZ 1.07/1.4.00/21.3781 s názvem 
„Škola pro všechny“ ve výši první 60%-ní zálohy.

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu základních škol      
o neinvestiční účelovou dotaci ve výši 187 141,03 Kč. Jedná se o příspěvek na provoz Základní školy 
Přerov, Boženy Němcové 16 na projekt „ZŠ Boženy Němcové – centrum podpory žáků ze 
sociokulturně znevýhodněného prostředí“ na pokrytí mzdových nákladů speciálního pedagoga                
a psychologa do 30. 6. 2012.

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 19 300 Kč. Jedná 
se o posílení příspěvku na provoz ŠJ Přerov – Předmostí, Hranická 14 z důvodu změny odpisového 
plánu po přepočtu hlavní a doplňkové činnosti v novém školním roce. 

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 6 200 Kč. Jedná 
se o změnu odpisového plánu v důsledku dokončení realizace zahradní pergoly na středisku Městské 
jesle.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu                 
o 830 000 Kč – na základě zápisu z porady vedení. Finanční prostředky budou použity na výměnu 
železných oken za plastová stejných rozměrů a členění v objektu ZŠ Přerov, Za mlýnem 1. K tomuto 
účelu budou převedeny dosud nerozdělené finanční prostředky určené pro základní školy ve výši 
300 000 Kč a zapojeny zvýšené příjmy z loterií ve výši 530 000 Kč.

Odbor ekonomiky požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 2 451 500 Kč. Ke dni 
30. 6. 2012 došlo ke zrušení příspěvkové organizace Domovní správa města Přerova. Po ukončení 
činnosti došlo k převodu práv, závazků a povinností dle zákona na zřizovatele, kterým je statutární 
město Přerov. 
Nájemci bytů ve vlastnictví města Přerova platí před uzavřením nájemní smlouvy kauci, většinou ve 
výši trojnásobku výše nájmu. Tyto kauce slouží k úhradě nedoplatků za nájem, vzniklých škod na 
zařízení bytu v případě ukončení nájmu, uvedení bytu do původního stavu. Finanční prostředky za 
kauce spravovala do doby ukončení činnosti příspěvková organizace Domovní správa města Přerova. 
Do roku 2006 byly kauce vedeny na společném účtu s ostatními prostředky, po roce 2006 po změně 
legislativy pak byly spravovány odděleně na účtu ČSOB, a. s. speciálně k tomu zřízeném. Po datu 
1. 7. 2012 byly finanční prostředky na účtu u ČSOB, a. s. ve výši cca 3 587,0 tis. Kč převedeny na 
zřizovatele, podklady – souhrn kaucí – však činily částku 3 652,5 tis. Kč, rozdíl činí částku 65,5 tis. 
Kč.
Kauce vedené do roku 2006 na účtu u ČS, a. s. společně s ostatními prostředky, nebyly analyticky 
rozděleny na jednotlivé zůstatky dle účelu. Došlo k tomu, že tyto prostředky byly použity na platby 
nákladů spojených se službami za byty a nebytové prostory. Následně však docházelo k tomu, že 
z důvodu špatné platební morálky nájemců došlo k platební neschopnosti organizace. Zálohy na 
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energie včetně vyúčtování musely být včas uhrazeny, jelikož by mohlo dojít k tomu, že by dodavatelé 
energií přerušili jejich dodávky kompletně do celého domu. Zůstatek účtu po provedení všech plateb 
do data 30. 6. 2012 byl sice převeden také na zřizovatele, zdaleka však nepokryl všechny závazky, 
které měly být finančně kryty. Jedním z nich jsou pak kauce do roku 2006, které činí dle podkladů 
DSMP částku 2 386,0 tis. Kč.
Celkem je tedy nutno dokrýt finanční prostředky ve výši 2 451,5 tis. Kč. U výše uvedených částek se 
jedná o předběžné údaje, jelikož v současné době stále dochází k úpravě a dopracování podkladů ke 
kaucím. Požadavek bude řešen částečně ve výši 1 800 000 Kč zapojením zvýšených příjmů z loterií.

Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu požádal o rozpočtové opatření –
posílení rozpočtu o 1 336 500 Kč. Smlouvou o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou 
linkovou dopravou s Dopravní a logistickou společností s.r.o. se město zavázalo hradit kompenzaci, 
která je rozdílem mezi cenou dopravního výkonu a dosaženými tržbami za příslušné období. Finanční 
prostředky jsou určeny na navýšení této kompenzace v období červen-prosinec 2012.

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 
35 000 Kč. Finanční příspěvky poskytovatelům sociálních služeb mimo území města Přerova nebudou 
čerpány v předpokládané výši. Část bude převedena na výdaje spojené s vypravením pohřbů, které se 
neustále zvyšují.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu                 
o 1 580 000 Kč – na dofinancování investiční akce Oprava komunikace U Žebračky, včetně 
autorského dozoru projektanta a geodetických prací. K tomuto účelu bude použita část finančních 
prostředků rozpočtovaných na investiční akci Městský hřbitov, stará část – obřadní síň, kdy po 
výběrovém řízení na provedení kolumbária došlo k úspoře. Také v případě financování veřejné 
zakázky na nového provozovatele MHD v Přerově nedojde k vyčerpání všech rozpočtovaných 
prostředků (část bude převedena do rezervy).

Další požadavky na rozpočet statutárního města Přerova převyšující 100 000 Kč (v tis. Kč)

MAJ  úhrady energií a údržba předaných objektů             930,0    

MAJ  úhrady energií v budově Chemoprojekt             388,0    

MAJ
 výkupy pozemků pod příjezdovou komunikací na skládku
 TKO II Žeravice

            806,0    

MAJ  další etapa reflexního dopravního značení             500,0    

MAJ  zpevnění provizorního chodníku kolem hřiště FK Spartak Přerov             100,0    

MAJ
 úprava dopravního režimu kvůli parkování - ul. Malá
 Trávnická, Kosmákova, Příčná, U Rybníka

            114,0    

MAJ  výkupy pozemků - dle rozpisu z 18. 4. 2012         31 114,0    

MAJ  odchyt zdivočelých holubů v lokalitách Velké Novosady a Trávník             100,0    

MAJ  kácení stromů na Městském hřbitově v Přerově             150,0    

MAJ
 úprava účelové komunikace ul. Kojetínská, ve dvorním
 traktu domů 24 - 32

            220,0    

MAJ
 dofinancování akce Obnova stoky AC
 v ul. U hřiště v Dluhonicích

            219,0    

MAJ  zabezpečení břehů u lávky v ul. Pod Lesem v Žeravicích             375,0    

ROZ  restaurování nástropní dekorativní malby na zámku v Přerově             720,0    
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MAJ  výkup pozemku v Kozlovicích - Dudičová, Jurčovi             232,9    

MP
 přemístění oddělení prevence MP na Kratochvílovu 30
- stavební úpravy, pořízení mobiliáře

            211,1    

MAJ  dofinancování inv. akce Jižní předpolí Tyršova mostu - 1. etapa             380,0    

OE  navýšení daně z přidané hodnoty             237,0    

Rozpočet statutárního města Přerova 2012 po úpravě (v tis. Kč)

ukazatel upravený rozpočet rozpočtové opatření rozpočet po úpravě

příjmy 1 033 636,2 + 4 417,0 1 038 053,2

výdaje 1 033 636,2 + 4 417,0 1 038 053,2




