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Pořadové číslo: 15/5

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 22.11.2012

Předloha pro 15. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční                           
dne 10. 12. 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. 17

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:

Pro jednání zastupitelstva došlo ke sloučení předloh zpracovaných pro schůze Rady města 
Přerova. Předlohu Rozpočtové opatření č. 16 projednala rada na své 51. schůzi dne                     
7. listopadu 2012 a podala návrh zastupitelstvu ke schválení. Předlohy Rozpočtové opatření 
č. 17 a Rozpočtové opatření č. 17 - dodatek projednala rada na své 52. schůzi dne                       
20. listopadu 2012 a podala návrh zastupitelstvu 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 zapojení dotací do rozpočtu města, úpravy 
odpisových plánů příspěvkových organizací, úpravy rozpočtu daňových příjmů ve výši 
rezervy a další provozní úpravy.

Důvodová zpráva:

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 11 900 Kč. Jedná 
se o zvýšení odvodu z odpisů ZŠ Přerov, Želatovská 8 z důvodu změny odpisového plánu v závislosti 
na poměru hlavní a doplňkové činnosti.
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Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu o 14 700 Kč. Jedná 
se o krácení příspěvku na provoz ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 (7 700 Kč) a ZŠ J. A. Komenského a MŠ 
Přerov-Předmostí, Hranická 14 (7 000 Kč) z důvodu změny odpisového plánu v závislosti na poměru 
hlavní a doplňkové činnosti.

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu celkem o 29 000 
Kč. Úhrady od obcí za děti a žáky, kteří nemají trvalé bydliště v Přerově a vykonávají školní docházku 
nebo navštěvují poslední ročník předškolního vzdělávání ve školách a školských zařízeních zřízených 
statutárním městem Přerov, vzrostly oproti předpokladu. Naopak ke snížení dojde u žáků umístěných 
v dětských domovech. Částka 29 000 Kč bude použita na provoz základních škol, kterým budou 
posíleny opravy a údržba.

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu základních škol      
o neinvestiční účelovou dotaci v celkové výši 1 053 941,20 Kč. Jedná se o příspěvek na provoz 
Základní školy Přerov, U tenisu 4 na projekt z OPVK CZ.1.07/1.4.00/21.2367 s názvem S ICT ke 
kvalitnějšímu vzdělávání ve výši druhé 40 %-ní zálohy.

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 6 300 Kč. Jedná 
se o zapojení neinvestiční dotace ve výši 6 250 Kč z Olomouckého kraje pro ZŠ Přerov, Trávník 27           
v rámci soutěže Zelená škola Olomouckého kraje.

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu o 119 300 Kč. Jedná 
se o krácení příspěvku na provoz ZŠS Přerov, Kratochvílova 30 z důvodu změny odpisového plánu            
v závislosti na poměru hlavní a doplňkové činnosti.

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu o 23 700 Kč. Jedná 
se o krácení příspěvku na provoz ŠJ Přerov, U tenisu 4 z důvodu změny odpisového plánu v závislosti 
na poměru hlavní a doplňkové činnosti.

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 17 000 Kč. Jedná 
se o posílení příspěvku na provoz ZŠS Přerov, Trávník 27 z důvodu změny odpisového plánu po
přepočtu hlavní a doplňkové činnosti v novém školním roce.

Odbor ekonomiky požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu příspěvkové organizace Kulturní 
a informační služby města Přerova o 13 000 Kč. Dne 10. 9. 2012 schválilo Zastupitelstvo města 
Přerova dodatek ke zřizovací listině, kterým byl do majetku svěřeného k hospodaření vložen nemovitý 
majetek – divadelní scéna, podium. Tento nemovitý majetek podléhá režimu odepisování.

Odbor ekonomiky požádal o rozpočtová opatření – úpravy rozpočtu v souvislosti s uvolněním 
nebytových prostor na ul. Kratochvílova 30 v Přerově, které využívala příspěvková organizace 
Kulturní a informační služby města Přerova. Dojde ke zrušení pronájmu těchto nebytových prostor, 
současně se tato změna zohlední ve výnosech (příspěvku) a v nákladech (odvodech odpisů) 
nemovitého majetku organizace. Rozdíl ve výši 34 100 Kč bude pokryt zvýšeným plněním příjmů            
z úroků.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
celkem o 1 800 000 Kč. Vyšší příjmy z vybraných záloh na služby od nájemníků obecních bytů                 
a nebytových prostor budou zapojeny na úhrady služeb dodavatelům, kteří dodávají energie a služby 
do bytů a nebytových prostor a také platby služeb společenstvím vlastníků jednotek za obecní byty.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – zapojení investiční 
dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 4 000 000 Kč do rozpočtu města. Dotace bude 
účelově zapojena na realizaci investiční akce Regenerace sídliště Předmostí – 9. etapa. Vzhledem            
k tomu, že rozpočet akce byl plně pokryt z rozpočtu města, budou finanční prostředky přesunuty do 
rezervy za účelem financování investičních akcí v roce 2013 (částečně kompostárna).
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Odbor ekonomiky požádal o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu o celkem 5 033 400 Kč. Jedná se 
o snížení rozpočtu daňových příjmů o částku vyčleněnou ve schváleném rozpočtu statutárního města 
Přerova na rok 2012 v rezervě k tomuto účelu a dle dosavadního vývoje lze předpokládat, že nebude 
dostačující. Vzhledem ke stagnaci ekonomiky plnění některých daňových příjmů zaostává. Jedná se           
o daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti a zejména o daň z přidané hodnoty. 
Příčinou nízkého výběru této daně je pokles spotřeby soukromého sektoru, změna legislativy                       
u uplatňování daně na vstupu v minulém roce a aktuálně také problémy s methanolem.

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         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    

ROZ  restaurování nástropní dekorativní malby na zámku v Přerově             720,0    

MAJ  výkup pozemku v Kozlovicích - Dudičová, Jurčovi             232,9    

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

            211,1    

OE  navýšení daně z přidané hodnoty             237,0    

OE  kauce za byty             651,5    

VNITŘ  vybudování recepce v budově nám. TGM 2             465,0    

MAJ
 zatečení vody do objektu Gymnázia J. Blahoslava
- opravy způsobené havárii

            495,0    

VNITŘ  docházkový systém pro MMPr             300,0    

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

ukazatel upravený rozpočet rozpočtové opatření rozpočet po úpravě

příjmy 1 038 154,7 + 1 661,0 1 039 815,7

výdaje 1 038 154,7 + 1 661,0 1 039 815,7
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příloha č. 1

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

3113 2122 610 Odvody příspěvkových

 organizací (ZŠ)

5 572,0 + 11,9

- 14,7

5 569,2

2324 Přijaté nekapitálové

 příspěvky a náhrady

1 181,9 - 11,5 1 170,4

4121 Neinvestiční přijaté

 transfery od obcí

1 724,4 + 40,5 1 764,9

4116 210 Ostatní neinvestiční přijaté

 transfery ze stát. rozpočtu

4 417,0 + 1 053,9 5 470,9

4122 210 Neinvestiční přijaté

 transfery od krajů

2 625,4 + 6,3 2 631,7

3141 2122 610 Odvody příspěvkových

 organizací (ŠJ a ZŠS)

1 784,0 - 119,3

- 23,7

+ 17,0

1 658,0

2122 241 Odvody příspěvkových

 organizací (KIS)

824,7 + 13,0

- 113,1

724,6

6310 2141 210 Příjmy z úroků 1 200,0 + 34,1 1 234,1

2324 540 Přijaté nekapitálové přísp.

 a náhrady (zálohy na

 služby spojené s nájmem)

11 500,0 + 1 800,0 13 300,0

4216 210 Ostatní investiční přijaté

 transfery ze stát. rozpočtu

12 341,0 + 4 000,0 16 341,0

1112 210 Daň z příjmů fyzických

 osob ze samostatné

 výdělečné činnosti

7 720,0 - 2 033,4 5 686,6

1211 210 Daň z přidané hodnoty 206 000,0 - 3 000,0 203 000,0
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Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

3113 610 Základní školy 29 677,9 + 11,9

- 14,7

+ 29,0

+ 1 053,9

+ 6,3

30 764,3

3141 610 Školní stravování při předškolním

 a základním vzdělávání

6 892,9 - 119,3

- 23,7

+ 17,0

6 766,9

241 Kulturní a informační služby

 města Přerova

10 610,5 + 13,0

- 79,0

10 544,5

3612 540 Bytové hospodářství 18 604,4 + 1 500,0 20 104,4

3613 540 Nebytové hospodářství 2 493,0 + 300,0 2 793,0

2212 510 Investiční akce (org. 500209 –

Regenerace sídliště Předmostí

- 9. etapa)

6 326,3 + 4 000,0

- 4 000,0

6 326,3

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 14 102,9 + 4 000,0

- 5 033,4

13 069,5



– 6 –

                                                                                                                                    příloha č. 2

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                 
po úpravě

610 Školská zařízení 45 669,6 + 960,4 46 630,0

241 Kulturní a informační služby města Přerova 10 610,5 - 66,0 10 544,5




