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Pořadové číslo: 17/5

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 22.3.2013

Předloha pro 17. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční                           
dne 15. 4. 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 předlohou zabývala na své 59. schůzi dne 19. 3. 2013 a podala návrh 
Zastupitelstvu města Přerova ke schválení.

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, které byly schváleny již v roce 2012 a jsou zpravidla podloženy uzavřenou 
smlouvou či objednávkou. 

Důvodová zpráva:

Odbor ekonomiky požádal o rozpočtové opatření - převod finančních prostředků ve výši 4 550 Kč. 
Jedná se prostředky chybně vyplacených dávek sociální péče z minulých let přijatých na účet 
statutárního města v prosinci 2012. Částka bude odvedena Krajskému úřadu Olomouckého kraje.
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Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření - převod finančních prostředků ve výši 
24 000 Kč. Na základě usnesení Rady města Přerova je příslušná obec při umístění svého občana do 
zařízení Sociálních služeb města Přerova – Domova pro seniory povinna poskytnout městu 
jednorázovou úhradu za poskytování sociálních služeb. V případě ukončení pobytové smlouvy do       
1 roku od jejího uzavření se obci vrací poměrná část úhrady. V roce 2012 byly do Domova pro seniory 
umístěnka občanka obce Majetín, která však po třech měsících pobytu zemřela. Obci přináleží vrácení 
poměrné části úhrady ve výši 24 000 Kč.

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření - převod finančních prostředků ve výši 48 000 Kč. 
Jedná se o finanční prostředky na činnosti související s veřejnou zakázkou „Zajištění energetických 
úspor objektu ZŠ U tenisu“. Mandátní smlouva na zajištění zadávacího řízení pro výběr zhotovitele 
stavby byla uzavřena až v závěru roku 2012 (SML/167/2012).

Odbor koncepce a strategického rozvoje požádal o rozpočtové opatření - převod finančních prostředků 
ve výši 206 200 Kč. Jedná se o finanční prostředky, které jsou vázány smlouvou a probíhajícím 
výběrovým řízením na projektové dokumentace akcí „Regenerace sídliště Předmostí – 10. etapa“         
a „Podzemní kontejnery na separovaný odpad“.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření - převod finančních 
prostředků v celkové výši 692 700 Kč. Tyto budou použity:
 460 300 Kč na opravu terasy objektu Českého červeného kříže, U Bečvy 1, smlouva o dílo 

podepsána 07.11.2012,
 142 400 Kč na statické zajištění a opravu fasády hospodářské budovy včetně ubourání komínu 

v areálu bývalé MŠ v Lýskách, smlouva o dílo podepsána 12.12.2012,
 81 000 Kč na výměnu 5 ks oken v kanceláři a 2 ks oken v koupelně, která jsou v havarijním stavu 

v budově Eliška v areálu Domova Alfreda Skeneho v Pavlovicích, objednávka ze dne 07.12.2012,
 4 000 Kč na zasypání štěrkovou drtí nefunkční kanalizační šachty v ul. Bratrská, objednávka ze 

dne 14.12.2012,
 5 000 Kč na zpracování technické pomoci na umístění kotle na tuhá paliva do stávající kotelny,

případně vybudování nové kotelny v ubytovně č. 2, U Výstaviště 12, objednávka ze dne 
07.12.2012.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření - převod finančních 
prostředků ve výši 17 000 Kč, které budou použity na opravu vnitřní kanalizace v objektu restaurace 
Michalov. Část stavebních prací již byla realizována a uhrazena v roce 2012, jedná se o dokončení 
akce, kterou nebylo možné dokončit z důvodu nepříznivého počasí.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření - převod finančních 
prostředků ve výši 25 000 Kč na vypracování pasportu a dispozičního řešení objektu hasičské 
zbrojnice v Čekyni, objednávka ze dne 22.10.2012.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření - převod finančních 
prostředků ve výši 650 000 Kč na opravu severních ploch fasád objektů ZŠ Za mlýnem. Rada města 
Přerova dne 20.12.2012 schválila vybraného uchazeče, smlouva o dílo z důvodu procesu administrace 
veřejné zakázky byla uzavřena 16.01.2013.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření - převod finančních 
prostředků v celkové výši 123 600 Kč. Finanční prostředky budou použity:
 30 000 Kč na diagnostiku vozovky v Předmostí, ul. Popovická, objednávka ze dne 17.12.2012,
 93 600 Kč na zpevnění ploch ve dvorním traktu ul. Kojetínská, z důvodu klimatických podmínek 

bylo nutné stavební práce přerušit, jedná se o doplatek, již byla uhrazena dílčí faktura.
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Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření - převod finančních 
prostředků ve výši 80 000 Kč na rozšíření veřejného osvětlení v Lýských, ul. Nad Struhou a Ke 
Mlýnu, objednávka ze dne 13.12.2012.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření - převod finančních 
prostředků ve výši 64 800 Kč na úhradu studie na zpracování studie proveditelnosti pro zavedení 
odděleného sběru bioodpadů ve městě Přerově, smlouva ze dne 16.07.2012.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření - převod finančních 
prostředků v celkové výši 2 205 500 Kč. Finanční prostředky budou použity:
 430 000 Kč na realizaci dětského hřiště v Dluhonicích,
 500 000 Kč na realizaci dětského hřiště v Lýskách,
 200 000 Kč na realizaci dětského hřiště v Lověšicích,
 450 000 Kč na realizaci dětského hřiště v Henčlově a Výmyslově,
 400 000 Kč na realizaci dětského hřiště v Čekyni včetně nového herního prvku,
 225 500 Kč na realizaci dětského hřiště na ul. Velká Dlážka (doplatek).

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření - převod finančních 
prostředků ve výši 70 000 Kč na opravu kašny na náměstí TGM.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření - převod finančních 
prostředků ve výši 734 100 Kč na úhradu kupní ceny pozemku p. č. 2655/2 v k. ú. Přerov.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření - převod finančních 
prostředků v celkové výši 84 000 Kč - na vyúčtování záloh na služby. V souvislosti s nájmem bytů           
a nebytových prostor jsou od nájemců vybírány zálohy na služby spojené s bydlením (konečná 
úprava).

Odbor ekonomiky požádal o rozpočtové opatření – posílení příspěvku na provoz ve výši 70 000 Kč 
pro Kulturní a informační služby města Přerova. Jedná se o úsporu provozního příspěvku roku 2012, 
na jejíž výši měly největší vliv nižší výdaje spojené s pořádáním oslav „Dne vítězství“. Finanční 
prostředky budou použity:
 45 000 Kč na vystoupení skupiny Citron při májových oslavách,
 25 000 Kč na vystoupení F. R. Čecha v rámci Svatovavřineckých hodů a hodové výstavy.

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření - posílení příspěvku na provoz ve výši 
1 299 600 Kč pro Sociální služby města Přerova. Jedná se o vrácenou část příspěvku za rok 2012. 
Vzhledem k tomu, že rozpočet organizace byl sestaven s nepokrytou položkou ve výši 1,7 mil. Kč         
a navíc není zřejmá výše dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí, přičemž se očekává její 
snížení oproti roku 2012, bylo požádáno o uspořenou částku na pokrytí provozních výdajů organizace 
roku 2013.
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příloha č. 1

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

81 529,4 * + 6 399,1 87 928,5

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

6402 Finanční vypořádání minulých let 0,0 + 4,6

+ 24,0

28,6

320 Veřejné zakázky 1 000,0 + 48,0 1 048,0

41X Projektové dokumentace

(koncepce a rozvoj)

6 239,0 + 206,2 6 445,2

3639 51X Komunální služby a územní

rozvoj j. n.

7 601,0 + 692,7 8 293,7

3613 510 Nebytové hospodářství

(restaurace Michalov)

842,9 +17,0 859,9

5512 510 Požární ochrana - dobrovolná část

(údržba budov)

375,0 + 25,0 400,0

3113 510 Investiční akce (org. 500272 –

Oprava severních ploch fasád

objektu ZŠ Za Mlýnem 1 v Přerově)

0,0 + 650,0 650,0

2212 520 Silnice 3 350,6 + 123,6 3 474,2

3631 520 Veřejné osvětlení 7 752,2 + 80,0 7 832,2

3722 520 Sběr a svoz komunálních odpadů 100,0 + 64,8 164,8

3421 520 Využití volného času dětí

a mládeže

0,0 + 2 205,5 2 205,5

3745 52X Péče o vzhled obcí a veřejnou

zeleň (úpravy veř. prostranství aj.)

6 427,3 + 70,0 6 497,3
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PAR ORJ rozpočet rozpočtové
opatření

rozpočet                          
po úpravě

3639 530 Komunální služby a územní

rozvoj j. n.

3 004,0 + 734,1 3 738,1

3612 540 Bytové hospodářství 35 195,2 + 264,5 35 459,7

3613 540 Nebytové hospodářství 5 247,9 - 180,5 5 067,4

241 Kulturní a informační služby

města Přerova

9 442,4 + 70,0 9 512,4

625 Sociální služby města Přerova 28 012,8 + 1 299,6 29 312,4



– 6 –

                                                                                                                                    příloha č. 2

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                 
po úpravě

241 Kulturní a informační služby města Přerova 9 442,4 + 70,0 9 512,4

625 Sociální služby města Přerova 28 012,8 + 1 299,6 29 312,4


