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Pořadové číslo: 16/4

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 18.1.2013

Předloha pro 16. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční                           
dne 4. 2. 2013

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 - převody finančních prostředků

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle přílohy č. 1                       
a závazného ukazatele dle přílohy č. 2.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova se bude předlohou  zabývat na své 55. schůzi konané dne 29.01.2013.

Stanovisko odboru ekonomiky:

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 
zpracovatelem předloh do orgánů města. Převody finančních prostředků do rozpočtu 2013
jsou řešeny akce, jejichž realizace započala již v roce 2012 a jsou zpravidla podloženy 
uzavřenou smlouvou či objednávkou. V uvedených případech se předpokládají úhrady již      
v 1. čtvrtletí letošního roku.

Důvodová zpráva:

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 30 000 Kč. 
Jedná se o částku určenou na uhrazení správy webových stránek www.citywalk.info, které byly 
spuštěny v rámci projektu Vytvoření a společné označení městských turistických tras – společný 
turistický produkt polsko – českého pohraničí. V rámci udržitelnosti projektu musí být, mimo jiné, 
zajištěno fungování společného projektového webového portálu.
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Odbor ekonomiky požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 300 000 Kč. 
Rada města Přerova dne 20.11.2012 schválila záměr provedení ratingu statutárního města Přerova za 
rok 2012 a následně pak dne 20.12.2012 příslušné rozpočtové opatření. S ohledem na výše uvedené 
byly žádosti o zaslání cenových nabídek odeslány až 21.12.2012 a termín pro podání nabídek byl 
stanoven na 10.01.2013.

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 1 000 000 
Kč. Finanční prostředky budou použity na činnosti související s veřejnou zakázkou Výzva č. 09 IOP –
Projekt „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova“ (dále jen projekt), a to 
k realizaci veřejných zakázek:

 „Právní a související poradenské služby k projektu“,
 „Zajištění technického (odborného) dozoru investora při přípravě a realizaci projektu“.

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 345 300 
Kč. Jedná se o nevyčerpané prostředky projektu „Zvýšení kvality řízení na magistrátu města Přerova“, 
které jsou k projektu účelově vázány. 

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 1 640 000 
Kč. Jedná se o finanční prostředky na úhradu servisních služeb vyplývajících z projektu IOP 06 
„Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích“, a to Technologického centra, Help desku a Vnitřní integrace 
úřadu.

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 1 483 400 
Kč. Finanční prostředky budou použity na úhradu výdajů vyplývajících z výběrových řízení nebo 
objednávek roku 2012. Jedná se například o:

 664 500 Kč na nákup 40 ks PC bez monitoru a 25 ks LCD monitorů, na nákup notebooku         
a záložního zdroje UPS pro správce GIS,

 57 200 Kč na doplnění drobného materiálu na sklad, baterie do UPS pro GIS, SDD disky jako 
náhradu při výměně pevných disků na PC uživatelů,

 344 800 Kč na servisní podporu vmware, support licencí pro zálohování produktu TSM,
 55 300 Kč na novou licenci Acrobat Professional pro odbor rozvoje, licence Win8 Pro 

upgrade MVL/select plus pro stanice/PC uživatelů odboru rozvoje - nutný přechod na nový 
operační systém,

 320 900 Kč na docházkový systém a rozšíření softwaru GINIS o modul poplatek ze psů. 

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 645 000 
Kč. Jedná se o finanční prostředky pracoviště GIS, které budou použity na zakoupení dvou tabletů pro 
mobilní GIS (45 tis. Kč) a na úhradu podpory SW firmy ESRI, která byla poskytována firmou 
ArcData prostřednictvím výhradní licenční smlouvy (600 tis. Kč). Protože došlo k významné změně 
zákona o veřejných zakázkách, nebylo možné včas uzavřít smlouvu o podpoře na rok 2013 a částka 
tedy bude vyfakturována patrně počátkem letošního roku.

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků v celkové výši 
258 000 Kč. Částka ve výši 167 000 Kč bude uhrazena na základě příslušných smluv o dílo, a to na 
instalaci a přepojení datového rozvaděče na ústředně Blahoslavova 3 a rozšíření datové sítě 
v budovách Magistrátu města Přerova. Práce na těchto zakázkách byly zahájeny 27.12.2012 a jsou 
nutné pro vybudování a následné zprovoznění docházkového systému. Termín dokončení se 
předpokládá v únoru 2013. Částka ve výši 91 000 Kč bude vynaložena na dodávku a montáž 
plastových oken a vchodových dveří na budově Smetanova 7. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 
28.12.2012, termín montáže je 10 týdnů od podpisu smlouvy.

Odbor koncepce a strategického rozvoje požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků 
ve výši 35 000 Kč. Jedná se o doplatek příspěvku na opravu ohradní zdi (fortna). Doplatek bude 
poskytnut na základě předloženého vyúčtování.
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Odbor koncepce a strategického rozvoje požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků 
ve výši 97 000 Kč na úhradu výdajů vyplývajících ze smlouvy o dílo na „Revizi návrhu sítě 
cyklistických tras a cyklostezek“.

Odbor koncepce a strategického rozvoje požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků 
v celkové výši 4 856 000 Kč. Finanční prostředky jsou vázány objednávkami a smlouvami na 
zpracovaní projektových dokumentací. Dále jsou také vázány smlouvami s ČEZ jako ceny 
projektových dokumentací a inženýrské činnosti na připravované přeložky zařízení ČEZ v rámci 
investičních akcí města (např. akce - Radnice - Horní náměstí 321 200 Kč, Odkanalizování lokality za 
Meoptou 140 600 Kč, Cyklostezka Želatovská 288 700 Kč, Areál Mamutov 246 800 Kč, Kompostárna 
a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady 384 300 Kč, Lávka U tenisu 415 000 Kč, Jižní čtvrť I, 
Přerov - komunikace - II. etapa (IPRM) 278 900 Kč, Protipovodňová opatření na nábř. E. Beneše  
426 000 Kč). V prosinci roku 2012 byla dále vyhlášena veřejná zakázka na vypracování projektových 
dokumentací na energetická opatření ZŠ B. Němcové a ZŠ Za Mlýnem v předpokládané hodnotě 
1 130 000 Kč.

Odbor koncepce a strategického rozvoje požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků 
ve výši 3 096 600 Kč. Jedná se o doplatky účelových dotací poskytnutých v roce 2012 v rámci 
programu podpory výstavby technické infrastruktury.           

Odbor koncepce a strategického rozvoje požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků             
v celkové výši 1 804 000 Kč. Finanční prostředky jsou smluvně vázány a předpokládá se, že budou 
vynaloženy ještě v průběhu I. čtvrtletí  roku 2013, a to zejména na:

 úhradu za zpracování úspěšných projektových žádostí o dotace na energetické úspory objektů 
ZŠ Trávník, ZŠ Velká Dlážka, ZŠ Hranická Předmostí (mandátní smlouva uzavřena v roce 
2008) ve výši 631 000 Kč. Tyto prostředky měly být uhrazeny po obdržení dotace, faktura 
doposud nebyla vystavena,

 úhradu za dotační management projektu 09 IOP „Zajištění přenosu dat v územní samosprávě 
města Přerova“ (smlouva o dílo uzavřena v roce 2010), dílčí plnění ve výši 607 000 Kč,

 úhradu za zpracování projektové žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí na 
protipovodňová opatření města (smlouva o dílo uzavřena v roce 2010), dílčí plnění ve výši 
180 000 Kč,

 úhradu za projektový management (dílčí smlouva uzavřena v roce 2011) a za zadavatelskou 
činnost (mandátní smlouva doposud uzavřena nebyla) k projektu “Kompostárna Žeravice“, 
dílčí plnění 96 000 Kč,

 úhradu za zpracování projektové žádosti o dotace z Operačního programu životní prostředí            
a dotační management projektů Energetická opatření ZŠ U tenisu a ZŠ Svisle (smlouva o dílo 
uzavřena v roce 2012) ve výši 275 000 Kč.

Odbor koncepce a strategického rozvoje požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků  
v celkové výši 1 250 000 Kč. Finanční prostředky ve výši 500 000 Kč budou použity na pořizování 
územně analytických podkladů (dále ÚAP) obce s rozšířenou působností Přerov. Stavební zákon 
stanovuje soustavnou aktualizaci ÚAP. Další prostředky budou vynaloženy na související průzkumové 
dokumentace, případně doplnění či aktualizaci hardwaru a softwaru. Finanční prostředky ve výši 
750 000 Kč jsou např. v souladu s příslušnou smlouvou o dílo vymezeny na návrh a čistopis 
regulačního plánu Michalov – Žebračka. Tyto prostředky nebylo možné vyčerpat z důvodu zdržení 
jeho zpracování. Dále budou tyto prostředky vynaloženy na zpracování „čistopisu“ dokumentace 
změny č. 1 ÚAP, na kterou je uzavřena smlouva o dílo ze dne 30.11.2011.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – zapojení finančních 
prostředků ve výši 357 680 Kč jako náhradu újmy za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření. 
Finanční prostředky budou použity na ořezy a kácení stromů. Statutární město Přerov uplatnilo 
podáním žádosti Správě Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví Krajské středisko Olomouc 
požadavek na náhradu újmy v důsledku ztížení lesního hospodaření na pozemcích nacházejících se na 
území Národní přírodní rezervace Žebračka. Správa CHKO přiznala náhradu a zaslala podklady na 
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Agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky k proplacení. Finanční prostředky byly připsány 
na účet města 28.12.2012.

Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu požádal o rozpočtové opatření 
– převod finančních prostředků ve výši 346 500 Kč. Finanční prostředky budou použity na úhradu 
plateb, které je odbor povinen hradit na základě smlouvy či objednávky z roku 2012, jejichž plnění 
bude dokončeno a tudíž i uhrazeno až v roce 2013. Jedná se o:

 projekt optimalizace městské autobusové dopravy (dále MAD) a další služby spojené 
s přípravou výběrového řízení na provozovatele MAD ve statutárním městě Přerov v letech 
2013-2023,

 přípravu a průběh veřejné zakázky na „Právní služby a služby související s přípravou               
a administrací výběrového řízení na provozovatele MAD ve statutárním městě Přerov v letech 
2013 -2023“,

 provedení korektního výpočtu kompenzace s podrobným vysvětlením a projednání korektního 
výpočtu kompenzace se zástupci společnosti DLS s. r. o.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků v celkové výši 3 215 400 Kč. Finanční prostředky budou použity následovně:

 465 600 Kč na úhradu výměny zařizovacích předmětů a provedení požárního rozvodu vody 
včetně prací souvisejících v domě zvláštního určení s pečovatelskou službou U Žebračky 18, 
smlouva o dílo byla uzavřena dne 20.12.2012,

 228 700 Kč na úhradu výměny oken v bytech (kuchyň, WC, koupelna) včetně prací 
souvisejících v domě Generála Štefánika 7, smlouva o dílo byla uzavřena dne 28.12.2012,

 50 200 Kč na úhradu výměny zvonkových tabel včetně zednických prací, připojení domácích 
telefonů a prací souvisejících v domech Osmek 5 a 7. Nutnost opravy vznikla na základě 
výměny vstupních dveří u výše uvedených domů, kdy nový dveřní systém již nekomunikoval 
se starými zvonkovými tably. Akce byla prováděna v prosinci a nebylo možné ji zcela 
dokončit. V roce 2012 došlo k částečné fakturaci (celkové náklady činí 61 625 Kč),

 109 600 Kč na úhradu faktury na akci zateplení stropu 1.PP u domu U Strhance 13, která 
nebyla nedopatřením uhrazena v prosinci 2012,

 446 100 Kč na úhradu celkové opravy ploché střechy včetně zateplení u domu Kozlovská 17, 
smlouva o dílo byla uzavřena dne 21.12.2012,

 1 915 200 Kč (650 900 + 1 264 300) na vyúčtování záloh na služby. V souvislosti s nájmem 
bytů a nebytových prostor jsou od nájemců vybírány zálohy na služby spojené s bydlením. 
Náklady na tyto služby jsou jejich poskytovatelům hrazeny statutárním městem Přerov. Každý 
rok je prováděno vyúčtování služeb a přeplatky záloh na služby musí být nájemcům vráceny. 
Výše uvedená částka představuje rozdíl mezi vybranými zálohami a zaplacenými náklady 
v roce 2012. 

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření - převod finančních prostředků ve výši 1 119 600 
Kč. Převod zůstatku je v souladu s příslušným ustanovením vnitřního předpisu č. 18/05 Statut trvalého 
peněžního fondu „Sociální fond zaměstnanců města Přerova“, v platném znění, který byl schválen 
Zastupitelstvem města Přerova dne 31.08.2005.
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příloha č. 1

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

8115 11 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

21 379,2 + 20 759,9 42 139,1

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

2141 120 Vnitřní obchod

(marketing a propagace)

228,3 + 30,0 258,3

6171 2XX Činnost místní správy (auditor,

daňový poradce aj.)

805,0 + 300,0 1 105,0

320 Veřejné zakázky 0,0 + 1 000,0 1 000,0

6171 33X Činnost místní správy

(platy, pojistné aj.)

145 347,3 + 345,3 145 692,6

6171 35X Činnost místní správy

(informatika, GIS)

7 894,6 + 1 640,0

+ 1 483,4

+ 645,0

11 663,0

6171 360 Činnost místní správy (správa) 19 596,0 + 258,0 19 854,0

3322 410 Zachování a obnova kulturních 
památek

0,0 + 35,0 35,0

3639 410 Komunální služby a územní 
rozvoj j. n. (koncepce a rozvoj)

900,0 + 97,0 997,0

41X Projektové dokumentace

(koncepce a rozvoj)

1 174,0 + 4 856,0 6 030,0

3699 410 Ostatní záležitosti bydlení,

komunálních služeb a územního

rozvoje (infrastruktura)

500,0 + 3 096,6 3 596,6

420 Projektové dokumentace

(projektový manažer)

980,0 + 1 804,0 2 784,0

3635 430 Územní plánování (studie a ÚPD) 0,0 + 1 250,0 1 250,0

3745 52X Péče o vzhled obcí a veř. zeleň

(úpravy veřejných prostranství aj.)

6 069,6 + 357,7 6 427,3
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PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

2221 730 Provoz veřejné silniční dopravy

(úhrada kompenzace v městské

a příměstské autobusové dopravě)

31 800,0 + 346,5 32 146,5

3612 540 Bytové hospodářství 32 630,7 + 2 564,5 35 195,2

3613 540 Nebytové hospodářství 4 597,0 + 650,9 5 247,9

SOCIÁLNÍ FOND

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

0,0 + 1 119,6 1 119,6

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

6171 339 Činnost místní správy 7 012,0 + 1 119,6 8 131,6
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                                                                                                                                    příloha č. 2

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                 
po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový program 23 660,0 * + 3 131,6 26 791,6

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu


