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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 2.4.2013

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:

Rozpočtová opatření č. 5 a č. 6

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 Rozpočtové opatření č. 5 (včetně předlohy Regenerace 
panelového sídliště Přerov II – Předmostí, 10. etapa) zabývala na své 59. schůzi dne 
19. 3. 2013 a podala návrh Zastupitelstvu města Přerova ke schválení. Předlohou Rozpočtové 
opatření č. 6 se Rada města Přerova bude zabývat na své 60. schůzi konané dne 10. 4. 2013. 
Pro jednání zastupitelstva došlo ke sloučení těchto předloh.

Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 
zpracovatelem předloh do orgánů města. Vedle zapojení neinvestičních dotací a úprav 
odpisových plánů příspěvkových organizací se jedná zejména o zapojení zdrojů zůstatku 
rozpočtového hospodaření města roku 2012 k pokrytí nových požadavků. 
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Důvodová zpráva:

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
investiční akce Regenerace sídliště Předmostí – 10. etapa o 12 100 000 Kč. Realizací akce dojde 
k revitalizaci území u sportovního areálu KOM-IN a bloku bytových domů v ul. Teličkova a Tyršova. 
Dojde k vybudování parkovacích stání, dětského hřiště, sportoviště, nových chodníků včetně výsadby 
zeleně a umístění nového mobiliáře. Stavba může být podpořena dotací od Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR obdobně jako v minulých letech. Požadavku bude vyhověno částečně ve výši 11 400 000 
Kč, a to posílením příjmů z poplatků za komunální odpad a původně na úkor investiční akce Lávka     
U tenisu. (rozpočet této akce je řešen níže).

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtová opatření – krácení rozpočtů školských 
organizací na odpisy nemovitého majetku upravené o doby odepisování dle ČÚS 708. U mateřských 
škol dojde ke snížení celkem o 364 100 Kč, u základních škol celkem o 3 615 300 Kč a u jídelen 
celkem o 725 600 Kč. Ke snížení dojde také u Městské knihovny, a to o 10 000 Kč s tím, že částka 
9 100 Kč bude převedena do rozpočtu základních škol na dokrytí odpisů movitého majetku.

Odbor ekonomiky požádal o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu příspěvkové organizace Kulturní 
a informační služby města Přerova o 123 700 Kč. Na základě schváleného rovnoměrného způsobu 
odepisování dlouhodobého majetku provedla organizace přepočet výše odpisů nemovitého majetku, 
který se projeví na středisku Městské informační centrum.

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu příspěvkové 
organizace Sociální služby města Přerova celkem o 1 519 300 Kč. Na základě schváleného 
rovnoměrného způsobu odepisování dlouhodobého majetku provedla organizace přepočet výše odpisů 
nemovitého majetku. Současně dojde ke snížení částky i u odpisů movitého majetku o 265 300 Kč, 
které budou ponechány organizaci na krytí provozních nákladů.

Dalším zdrojem, který bude zapojen do rozpočtu, je účelová neinvestiční dotace ve výši 1 371 500 Kč 
na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb prezidenta ČR. Výdaje k tomuto účelu byly 
již obsaženy v požadované výši ve schváleném rozpočtu města na rok 2013, jen kancelář primátora 
požaduje navýšení rozpočtu o 7 500 Kč.

Statutární město Přerov obdrželo sdělení Olomouckého kraje ve věci finančního vztahu státního 
rozpočtu k rozpočtu statutárního města Přerova (souhrnný dotační vztah) ve výši 43 790 300 Kč, jedná 
se o příspěvek na výkon státní správy. V rozpočtu statutárního města na rok 2013 byl souhrnný 
dotační vztah zahrnut v očekávané výši 44 127 500 Kč na položce Ostatní nedaňové příjmy j. n. s tím, 
že po oznámení závazných ukazatelů bude navržena jeho úprava.

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o částku ve výši 400 000 Kč na 
prezentaci a popularizaci připravovaného projektu 09 – Zajištění přenosu dat a informací v územní 
samosprávě města Přerova.

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o částku ve výši 59 100 Kč na 
realizaci a distribuci letáčku ke Dnům otevřeného města, který bude vložen do Přerovských listů.

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o částku ve výši 15 000 Kč na 
úhradu zákonné povinnosti uveřejňování informací ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním 
věstníku Evropské unie, které jsou upraveny Vyhláškou č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro 
účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele.

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o celkovou částku ve výši 
1 284 000 Kč. Finanční prostředky budou použity:
 450 000 Kč na výdaje spojené s vybudováním recepce v budově Magistrátu města Přerova, nám. 

TGM 2 – částka zahrnuje kompletní stavební rekonstrukci včetně bouracích prací, úpravu podlah, 
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malování, vybudování turniketu, úpravu ovládání výtahu, elektroinstalaci, truhlářské a zámečnické 
práce,

 184 000 Kč na výdaje spojené s předmětem nájmu od 01.01.2012 – 31.01.2013 v budově TGM 16 
v 1. podzemním podlaží (sklad, trezor, chodba, místnost pod schody), které budou uhrazeny 
jednorázově, od 02/2013 pak platby budou prováděny v pravidelných měsíčních splátkách,

 650 000 Kč na vybudování sociálního zařízení pro veřejnost ve dvoře budovy Magistrátu města 
Přerova, Smetanova 7, sociální zařízení bude vybudováno ze stávající garáže (WC ženy, WC 
muži, WC pro invalidy, úklidová komora).

Odbor koncepce a strategického rozvoje požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o celkovou 
částku ve výši 1 500 000 Kč. Finanční prostředky budou použity:
 500 000 Kč na další stupně projektových dokumentací, které měly být původně zadány již 

v minulých letech, ale především z důvodu nedořešených vlastnických vztahů nebo podobných 
důvodů nemohly být zadány a bude nutné je řešit v roce 2013,

 500 000 Kč na vypracování dalších projektových dokumentací dle aktuálních požadavků,
 500 000 Kč na technickou studii, která prokáže možnost technického řešení železničních zastávek 

a cyklopodjezdu, které nebude mít negativní dopad na připravovanou stavbu „Rekonstrukce 
železniční stanice Přerov“, 2. stavba a vyčíslí veškeré přepokládané náklady vyvolané jejich 
zřízením a dopravně inženýrskou studii, ze které bude patrná a dostatečně průkazná předpokládaná 
frekvence cestujících.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu             
o částku ve výši 70 500 Kč na opravy po zatečení do objektu Městského domu. V důsledku prasklé 
vodovodní trubky došlo k zatečení do prostor restaurace. Byla poškozena výmalba stropu, obvodového 
zdiva a to jak v restauraci, tak i v sousedním salonku. Dále budou finanční prostředky použity na 
opravu popraskaného zdiva a výmalbu prostoru nad schodištěm u balkónu a havárii mixážního pultu 
způsobenou přepětím v síti.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu             
o částku ve výši 54 000 Kč na úhradu energií Dělnického domu v Lověšicích.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu             
o částku v celkové výši 247 600 Kč. Finanční prostředky budou použity:
 6 600 Kč na výměnu rozbité skleněné výplně vstupních dveří na objektu Chemik,
 91 000 Kč na výměnu střešní krytiny a opravu říms na zámku v areálu Domova A. Skeneho 

v Pavlovicích,
 150 000 Kč na opravy po vloupání do objektu bývalého elektroučiliště na ul. Velké Novosady. 

Statutární město Přerov bylo do začátku letošního roku vlastníkem nemovitosti č. p. 731 Velké 
Novosady 5. Na přelomu roku byla tato nemovitost předmětem úplatného převodu. Dne 
31.01.2013 bylo požádáno o vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí. V době, než došlo 
k zápisu do katastru nemovitostí, došlo 2x k násilnému vniknutí do objektu. Při prvním pokusu 
došlo pouze k poškození vchodových dveří, při druhém pokusu však došlo ke škodě většího 
rozsahu spočívající především:

- ve zcizení elektrického motoru čerpadla ve výměníkové stanici a poškození elektroinstalace,
- ve zcizení 3 kusů proudnic k hydrantům,
- v poškození a vytržení podlahové krytiny v 1 učebně,
- ve vytržení a odcizení části elektroinstalace v celém objektu,
- k poškození části omítek po vytrhané elektroinstalaci.

Celková škoda byla vyčíslena na 150 000 Kč. Objekt je nutné uvést do původního stavu, který je 
zohledněn ve znaleckém posudku. Následně bude celá záležitost řešena jako škodní událost.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu             
o částku ve výši 25 000 Kč na opravu oplocení a nátěr střechy Hasičské zbrojnice v Přerově. Při 
namátkové kontrole bylo zjištěno poškození oplocení a vzhledem k tomu, že by mohlo dojít 
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k poškození lezecké věže nebo stožárového sušáku hadic bezdomovci, jeví se oprava oplocení jako 
velmi nutná. Dále bylo zjištěno poškození střešního nátěru ploché střechy nad garážovým boxem.

Dne 4. 2. 2013 schválilo Zastupitelstvo města Přerova (č. 696/16/4/2013) rozpočtový rámec investiční 
akce Lávka U tenisu ve výši 25 210 000 Kč. Rozpočet bude posílen o částku 15 610 000 Kč a celá 
akce tak bude finančně krytá. Nová lávka nahradí původní lávku těžce poškozenou povodněmi 
v letech 1997 a 2010. Pro přemostění řeky byla navržena podélně přepjatá nosná konstrukce z příčně 
rozdělených prefabrikovaných částí. Konstrukce bude vždy 12 m od pilířů podepřena oboustrannými 
tyčovými závěsy kotvenými na nízkém pylonu. Napojení na stávající pěší a cyklotrasy bude 
provedeno směrovými zakroužkovacími oblouky pomocí sjezdových ramp. Součástí stavby bude 
osvětlení lávky.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
investiční akce Městský hřbitov Přerov, stará část – obřadní síň (kolumbárium) o 1 000 000 Kč. 
Finanční prostředky budou použity na úpravy veřejného prostranství kolem objektu obřadní síně, které 
je ve velmi špatném stavu. Budou provedeny opravy stávajících chodníkových ploch od vstupní brány 
a kolem objektu budoucího kolumbária včetně nezbytných povrchových a sadových úprav a doplnění 
mobiliáře ve formě laviček a odkladních ploch pro květiny a svíčky před objektem kolumbária.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu           
o částku v celkové výši 2 065 000 Kč. Finanční prostředky budou použity:
 55 000 Kč na opravu zborcené části účelové komunikace na ul. Tovačovská, jedná se o částečnou 

opravu na základě stížnosti dopravce,
 100 000 Kč na mosty, lávky, propustky – na základě mostních prohlídek je nutné odstranit závady 

na některých mostních zařízeních,
 1 000 000 Kč na opravy místních komunikací, kdy po zimním období došlo k nárůstu závad,
 20 000 Kč na umístění zrcadla v Popovicích, jedná se o opatření v rámci bezpečnosti v prostoru 

křižovatky s ul. Hanácká,
 250 000 Kč na doplnění zahrazovacích sloupků u Tyršova mostu, jedná se o zabránění vjezdu 

vozidel na zadlážděné plochy,
 80 000 Kč na odvodnění místní komunikace Svisle, kde je nutné zajistit odvod vody 

z komunikace, aby nedošlo k poškození šachty teplovodu,
 100 000 Kč na novou lávku u cizinecké policie, po demolici původní lávky je nutné zřídit novou 

lávku pro pěší (dofinancování),
 110 000 Kč na úpravu dopravního značení – nákladní vozidla. Jedná se o omezení vjezdu do 

lokality Předmostí, ul. Prostějovská na základě stížnosti občanů a požadavku osadního výboru 
z důvodu zajištění podmínek životního prostředí (hluk, prach, nadměrné zatěžování místní 
komunikace),

 350 000 Kč na instalaci nového dopravního značení vedoucího k zajištění omezení vjezdu 
nákladních vozidel nad 7,5 tuny v ul. Dvořákova, včetně zpracování projektové dokumentace.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu             
o částku ve výši 130 000 Kč na provedení dozbrojení propustku pod kolejovou trasou Českých drah 
v km 185,743 trati Přerov – Olomouc. Jedná se o propustek, který převádí srážkové vody z části obce 
Dluhonice přes kolejovou trasu směrem k řece Bečvě. Dozbrojení propustku obsahuje regulované 
stavítko, které zabrání zpětnému nátoku vody z řeky Bečvy při povodňových stavech a bude tak 
chráněn majetek občanů.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu             
o částku ve výši 25 000 Kč na instalaci kombinovaných hodin u dětského hřiště na ul. Interbrigadistů 
v rámci spolupráce s občanským sdružením „Přijdu včas“.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu              
částku v celkové výši 360 000 Kč. Finanční prostředky budou použity:
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 60 000 Kč na opravu poškozeného veřejného osvětlení u Zemědělské školy, kdy při autonehodě 
došlo k poškození 2 ks sloupů veřejného osvětlení, z důvodu bezpečnosti provozu je nutné dodat 
nové,

 100 000 Kč na havárie sloupů veřejného osvětlení, aby bylo možné operativně zajistit nápravu,
 200 000 Kč na nové sloupy veřejného osvětlení v prostoru DPS Žebračka, z důvodu zajištění 

bezpečnosti obyvatel DPS je nutné umístit veřejné osvětlení kolem tohoto objektu.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu             
o částku ve výši 300 000 Kč na nákup odpadových nádob.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu                  
o částku v celkové výši 370 000 Kč. Finanční prostředky budou použity:
 200 000 Kč na nové výsadby a údržby dřevin - dofinancování projektu Malý Noe,
 170 000 Kč na opravu stávajících hřišť (kurtů) v areálu Laguna.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu             
o částku ve výši 630 000 Kč na zpracování geometrických plánů na základě zákona č. 172/1991 Sb.,    
o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších 
předpisů a na zpracování znaleckých posudků a soudních poplatků. Dále budou tyto finanční 
prostředky použity na výkupy pozemků – schváleny záměry převodu části pozemku p. č. 6034/55     
v k. ú. Přerov – Kazeto a. s., a pozemku p. č. 1024 v k. ú. Újezdec u Přerova.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu             
o částku v celkové výši 1 927 500 Kč. Finanční prostředky budou použity:
 1 427 500 Kč na vyúčtování služeb spojených s bydlením. Domovní správa města Přerova 

(DSMP) byla transformována k datu 01.07.2012. V převodech finančních prostředků 
předkládaných v únoru 2013 bylo zohledněno pouze II. pololetí roku 2012. Nicméně i v I. pololetí 
byly v souvislosti s nájmem bytů a nebytových prostor od nájemců vybírány zálohy na služby 
spojené s bydlením a naopak hrazeny DSMP náklady na tyto služby jejich poskytovatelům.             
I v tomto pololetí vznikl rozdíl mezi dvěma výše uvedenými položkami a nájemcům bude nutné 
vyplatit i přeplatky za I. pololetí. Jelikož byla DSMP v platební neschopnosti, nebyla tato částka 
na běžném účtu, jehož zůstatek byl převeden na statutární město Přerov,

 500 000 Kč jako rezerva, jelikož splatnost nedoplatků z vyúčtování služeb je stejná jako splatnost 
přeplatků a navíc ne všichni nájemci své nedoplatky uhradí, je nutné počítat s rezervou na 
vyplacení přeplatků všem nájemcům v termínu bez ohledu na to, zda jsou nedoplatky zaplaceny či 
nikoliv. Dle dřívější praxe se nedoplatky u bytů pohybovaly okolo 500 000 Kč a u nebytových 
prostor okolo 100 000 Kč.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu             
o částku v celkové výši 495 000 Kč. Finanční prostředky budou použity:
 45 000 Kč na zřízení domácích telefonů včetně elektrického zámku a prací souvisejících u domu 

nám. Fr. Rasche 7,
 100 000 Kč na opravu komínů včetně prací souvisejících u domů Husova 11,13,
 250 000 Kč na opravy volných bytů,
 100 000 Kč na režijní náklady (inzerce, znalecké posudky, odměna licitátora apod.) související 

s prodejem bytových jednotek, který byl schválen Radou města Přerova do plánu roku 2013.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu             
o částku v celkové výši 160 900 Kč. Finanční prostředky budou použity:
 60 900 Kč na vyúčtování služeb spojených s pronájmem nebytových prostor,
 100 000 Kč rezerva na vyúčtování služeb (viz výše).

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu             
o částku ve výši 200 000 Kč na opravy nebytových prostor.
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Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu             
o částku ve výši 110 800 Kč na úhradu zateplení části stropu I. podzemního podlaží DPS Tyršova 68, 
čímž dojde ke zhodnocení domu, k lepší tepelné pohodě v dotčených přízemních bytech a úspoře 
tepla.

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o částku ve výši 
200 000 Kč. Jedná se o posílení příspěvku na provoz a investiční transfer pro MŠ Píšťalka Přerov, 
Máchova 8 na pořízení herních prvků a dopadových ploch. 

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o částku ve výši  
65 600 Kč na úhradu spotřebního materiálu - hygienických a kancelářských potřeb v mateřských 
školách.

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o částku ve výši 
234 400 Kč na úhradu spotřebního materiálu - hygienických a kancelářských potřeb v základních 
školách.

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o částku ve výši 
14 700 Kč na akce, které bude v průběhu roku 2013 realizovat oddělení sociální prevence a pomoci.

Do rezervy bude přesunuta částka v celkové výši 12 143 200 Kč k těmto účelům:
 částka 8 300 000 Kč na předfinancování Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se 

zhoršenou kvalitou ovzduší statutárním městem Přerov jako zřizovatelem základních škol, 
rozpočtový rámec byl schválen Zastupitelstvem města Přerova dne 18. 6. 2012,

 částka 450 000 Kč – použitá na financování nákladů učitele tělesné výchovy na ZŠ U tenisu 
(schváleno Zastupitelstvem města Přerova dne 4. 2. 2013 - č. 716/16/11/2013) – bude vrácena do 
rezervy na havárie,

 částka 393 200 Kč bude rezervována na účelové dotace poskytované v rámci programu podpory 
výstavby technické infrastruktury,

 částka 3 000 000 Kč bude převedena do rezervy na havárie a pro případ neplnění daňových 
příjmů.

(část rezervy je použita níže)

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu základních škol      
o neinvestiční účelovou dotaci ve výši 795 639,60 Kč. Jedná se o posílení příspěvku na provoz              
ZŠ Přerov, Želatovská 8, na projekt z OPVK CZ.1.07/1.4.00/21.3443 s názvem Krok za krokem na ZŠ 
Želatovská ve 21. století ve výši druhé 40 %-ní zálohy.

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtová opatření – zapojení neinvestičních dotací od 
Olomouckého kraje do rozpočtu Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizaci. Jedná se o:
 dotaci ve výši 1 014 428 Kč na financování výkonu regionálních funkcí na rok 2013,
 dotaci ve výši 10 000 Kč na částečnou úhradu nákladů na akci Josef Kainar – Poezie v dětské 

fantazii z programu kulturních aktivit v Olomouckém kraji v roce 2013.

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – zapojení neinvestiční dotace ve výši 2 600 000 
Kč. Na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
rozhodlo Ministerstvo vnitra ČR (dále MV ČR) o poskytnutí neinvestiční dotace statutárnímu městu 
Přerov na realizaci projektu „Zvýšení kvality řízení na magistrátu města Přerova“ v letech 2010 –
2013“. Celkové způsobilé výdaje projektu činí max. 9 722 484,70 Kč, z toho dotace z prostředků 
poskytnutých ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky 
z rozpočtu Evropské unie, činí 85 % (8 306 611,99 Kč), podíl skutečně vynaložených výdajů 
z rozpočtu města přitom musí činit 15 % (1 465 872,71 Kč). V rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 31/53 
vydané MV ČR v rámci výše uvedeného Operačního programu, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/53.00056 (dále 
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jen rozhodnutí) bylo mimo jiné uvedeno, že dotace budou městu propláceny postupně do roku 2013,    
a to celkem v 8 částech. V souladu s rozhodnutím obdrželo statutární město Přerov prostřednictvím 
Krajského úřadu Olomouckého kraje na předmětný projekt pouze první část dotace ve výši           
1 661 321,60 Kč (dne 20.08.2010) a druhou ve výši 1 661 321,60 Kč (dne 02.03.2011). Na MV ČR 
jsou ze strany statutárního města Přerova zasílány monitorovací zprávy za příslušné období, ze strany 
ministerstva však dochází k velkým časovým prodlevám při jejich kontrole. V současné době je 
v řešení 4. monitorovací zpráva za období 10/2011 – 3/2012. Tato skutečnost má zásadní vliv na 
plnění rozhodnutí, resp. zasílání dotací, které jsou uvolňovány na základě skutečností vyplývajících 
z těchto zpráv. Vzhledem k tomu, že k 31.03.2012 činily celkové výdaje projektu částku 2 285,90 tis. 
Kč a příjmy 3 821,04 tis. Kč (dotace + spoluúčast města) nebude dle sdělení kompetentních 
pracovníků ministerstva zaslána další část dotace, protože za sledované období by její výplata nebyla 
odůvodněná. Postupné uvolňování dotací lze očekávat po kontrole dalších monitorovacích zpráv, které 
však mohou být zaslány až po ukončení kontroly zprávy předcházející. Dne 27.03.2013 byla na MV 
ČR zaslána žádost o podstatnou změnu v projektu, kdy dojde ke sloučení monitorovacích období, ke 
změně finančního plánu a poskytnutí vyšší části dotace. V současné době je nezbytné hradit další 
výdaje projektu, a to zejména faktury společnosti EQUIKA ve výši 798 600 Kč a 738 100 Kč za 
poradenství a školení zaměřené na strategické plánování a ekonomické procesy, dále částku ve výši 
cca 650 000 Kč na mzdové výdaje realizačnímu týmu a specialistům, kteří se na projektu podílejí, 
částku 35 090 Kč za audit projektu, na což nejsou za stávající situace v rozpočtu projektu finanční 
prostředky. Z těchto důvodů bude dotace zapojena do rozpočtu na podkladě prvotního rozhodnutí         
a v případě, že by nastala situace a výše uvedené finanční prostředky nebyly v průběhu roku 2013 
poukázány na účet města, bude nutné situaci řešit jiným způsobem.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu ve 
výši 5 157 000 Kč na investiční akci Sběrný dvůr odpadu ul. Želatovská. Sběrný dvůr bude sloužit ke 
shromažďování odpadů v ocelové hale 25 x 7 m (lednice, televizory, počítače, pračky, myčky, 
zářivky, baterie) a v prostoru zpevněné plochy, na které budou osazeny vysokokapacitní kontejnery 
odpadů na pneumatiky, velkoobjemový odpad, kovy, nebezpečný odpad, papír, plast a bio. Akce bude 
financována ze zdrojů, které byly původně do rezervy vyčleněny k předfinancování Programu podpory 
ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší statutárním městem Přerov jako 
zřizovatelem základních škol, rozpočtový rámec této akce byl schválen Zastupitelstvem města Přerova 
dne 18.06.2012 ve výši 8,3 mil. Kč. Předpoklad čerpání je v letech 2013 a 2014. Z tohoto důvodu je 
navrženo, aby část těchto prostředků byla „zapůjčena“ na výše uvedenou akci a následně po obdržení 
dotace bude tato použita k dofinancování ozdravných pobytů dětí.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu ve 
výši 1 210 000 Kč na investiční akci Řešení převedení cyklistů pod mostem ev.č. 43415 – 1 –
cyklostezka Grymov. Stavba řeší vybudování lávky pro cyklisty přes Radslavický potok a stezku pro 
cyklisty, která je vedena přes navrhovanou lávku na břehu řeky Bečvy pod nově zrekonstruovaným 
Grymovským mostem. Stezka bude zakončena na obou stranách napojením na stávající Cyklostezku 
Bečva. Statutární město Přerov v minulosti investovalo do opravy polní cesty, která leží v trase 
Cyklostezky Bečva v úseku od Grymovského mostu až pod nemocnici v Přerově. Uvedená úprava 
napomůže plynulosti a návaznosti cyklistické dopravy a odstraní nebezpečné a nepříjemné najíždění, 
přejíždění a následné sjíždění přes komunikaci III. třídy 43415, která spojuje obce Radslavice a 
Prosenice. Součástí je i výstavba odstavné plochy, která bude mít kapacitu 6 stání pro osobní vozidla.
Na financování investiční akce budou použity zdroje rezervy původně vyčleněné na havárie a pro 
případ neplnění daňových příjmů.

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu ve výši 20 000 Kč. Finanční 
prostředky budou použity na výdaje spojené s nutností technického zajištění řádně ohlášeného 
Shromáždění a průvodu Dělnické mládeže, které se v Přerově uskuteční dne 01.05.2013. V souvislosti 
s touto akcí vyvstává nutnost zajištění bezpečnosti trasy, na které se průvod bude pohybovat                
a v místech, kde proběhne statická část shromáždění. Jedná se zejména o osazení trasy zákazovými  
značkami, úklid veřejného prostranství od odpadkových košů, stavebního materiálu apod. Tyto 
činnosti pro statutární město zabezpečují Technické služby města Přerova, s. r. o., jako placenou 
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službu, která je odhadována na 20 tis. Kč. Na financování těchto výdajů budou použity zdroje rezervy 
na havárie. 

Odbor vnitřních věcí požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 120 000 Kč – na opravu 
havarijního stavu střechy budovy Blahoslavova 3. Jedná se o kompletní rekonstrukci střechy se 
zateplením ve dvorním traktu. Na financování těchto výdajů budou použity zdroje rezervy na havárie.
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příloha č. 1

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

1340 230 Poplatek za provoz systému

shromažď., sběru, přepravy,

třídění, využívání a odstra-

ňování komunálních odpadů

23 000,0 + 4 000,0 27 000,0

3111 2122 610 Odvody příspěvkových

organizací (MŠ)

499,6 - 364,1 135,5

3314 2122 610 Odvody příspěvkových

organizací (Měst. knihovna)

10,5 - 10,0 0,5

3113 2122 610 Odvody příspěvkových

organizací (ZŠ)

5 843,6 - 3 615,3 2 228,3

3141 2122 610 Odvody příspěvkových

organizací (ŠJ a ZŠS)

1 495,7 - 725,6 770,1

2122 241 Odvody příspěvkových

organizací (KIS)

202,2 - 123,7 78,5

2122 625 Odvody příspěvkových

organizací (SSMP)

2 561,1 - 1 519,3 1 041,8

4111 210 Neinvestiční přij. transfery

z všeobecné pokladní

správy státního rozpočtu

0,0 + 1 371,5 1 371,5

6409 2329 210 Ostatní nedaňové příjmy

j. n. (dotace ze st. rozpočtu)

48 627,5 - 44 127,5 4 500,0

4112 210 Neinv. přijaté transfery ze

státního rozpočtu v rámci

souhrnného dotač. vztahu

0,0 + 43 790,3 43 790,3

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

87 928,5 * + 38 670,5 126 599,0

4116 210 Ostatní neinvestiční přijaté

transfery ze stát. rozpočtu

0,0 + 795,6

+ 2 600,0

3 395,6

4122 210 Neinvestiční přijaté

transfery od krajů

200,0 * + 1 014,5

+ 10,0

1 224,5

* počáteční stavy navazují na jiné předlohy
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Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

2212 510 Investiční akce (org. 500191 –

Lávka U tenisu)

17 000,0 - 7 400,0 9 600,0

2219 510 Investiční akce (org. 500245 –

Regenerace sídliště Předmostí –

10. etapa)

0,0 + 11 400,0 11 400,0

3111 610 Předškolní zařízení 9 000,0 - 364,1 8 635,9

3314 610 Činnosti knihovnické

(Městská knihovna)

11 968,8 - 19,1 11 949,7

3113 610 Základní školy 26 731,9 + 9,1

- 3 615,3

23 125,7

3141 610 Školní stravování při předškolním

a základním vzdělávání

6 500,0 - 725,6 5 774,4

241 Kulturní a informační služby

města Přerova

9 512,4 * - 123,7 9 388,7

625 Sociální služby města Přerova 29 312,4 * - 1 519,3 27 793,1

6118 110 Volba prezidenta republiky 100,0 + 107,5

- 100,0

107,5

6118 330 Volba prezidenta republiky 870,0 + 850,0

- 850,0

870,0

6118 360 Volba prezidenta republiky 563,0 * + 414,0

- 414,0

563,0

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 2 605,2 + 400,0 3 005,2

3349 120 Ostatní záležitosti sdělovacích

prostředků (Přerovské listy)

1 013,0 + 59,1 1 072,1

320 Veřejné zakázky 1 048,0 * + 15,0 1 063,0

6171 360 Činnost místní správy (správa) 19 704,0 + 1 284,0 20 988,0

41X Projektové dokumentace

(koncepce a rozvoj)

6 445,2 * + 1 500,0 7 945,2

3322 51X Zachování a obnova kulturních

památek (MD, zámek)

855,0 + 70,5 925,5

3392 510 Zájmová činnost v kultuře

(kulturní domy)

146,1 + 54,0 200,1
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PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

3639 51X Komunální služby a územní

rozvoj j. n.

8 293,7 * + 247,6 8 541,3

5512 510 Požární ochrana - dobrovolná část

(údržba budov)

400,0 * + 25,0 425,0

2212 510 Investiční akce (org. 500191 –

Lávka U tenisu)

9 600,0 * + 15 610,0 25 210,0

3632 510 Investiční akce (org. 500239 –

Městský hřbitov Přerov, stará část

– obřadní síň)

4 116,0 + 1 000,0 5 116,0

2212 520 Silnice 3 474,2 * + 2 065,0 5 539,2

2321 520 Odvádění a čištění odpadních vod

a nakládání s kaly

(údržba vod. zařízení)

1 246,0 + 130,0 1 376,0

3421 520 Využití volného času dětí

a mládeže

2 205,5 * + 25,0 2 230,5

3631 520 Veřejné osvětlení 7 832,2 * + 360,0 8 192,2

3722 520 Sběr a svoz komunálních odpadů 164,8 * + 300,0 464,8

3745 52X Péče o vzhled obcí a veř. zeleň

(úpravy veřejných prostranství aj.)

6 497,3 * + 370,0 6 867,3

3639 530 Komunální služby a územní

rozvoj j. n.

3 738,1 * + 630,0 4 368,1

3612 540 Bytové hospodářství 35 459,7 * + 1 927,5

+ 495,0

37 882,2

3613 540 Nebytové hospodářství 5 067,4 * + 160,9

+ 200,0

5 428,3

4358 540 Osobní asistence, pečovatelská

služba a podpora samost. bydlení

0,0 + 110,8 110,8

3111 610 Předškolní zařízení 8 635,9 * + 200,0

+ 65,6

8 901,5

3113 610 Základní školy 23 125,7 * + 234,4 23 360,1

4379 635 Ostatní služby a činnosti v oblasti

soc. prevence (Senior symposium)

0,0 + 14,7 14,7

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 7 706,7 + 12 143,2 19 849,9
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PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

3113 610 Základní školy 23 360,1 * + 795,6 24 155,7

3314 610 Činnosti knihovnické

(Městská knihovna)

11 949,7 * + 1 014,5

+ 10,0

12 974,2

6171 33X Činnost místní správy (platy,

pojistné aj.)

145 842,6 + 2 600,0 148 442,6

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 19 849,9 * - 6 507,0 13 342,9

3721 510 Investiční akce (org. 500253 –

Sběrný dvůr odpadu ul. 

Želatovská)

0,0 + 5 157,0 5 157,0

2219 510 Investiční akce (org. 500277 –

Řešení převedení cyklistů pod 

mostem ev. č. 43415 –

cyklostezka Grymov)

0,0 + 1 210,0 1 210,0

5279 130 Záležitosti krizového řízení j. n. 177,0 + 20,0 197,0

6171 360 Činnost místní správy (správa) 20 988,0 * + 120,0 21 108,0

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy nebo na jiné předlohy
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                                                                                                                                    příloha č. 2

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                 
po úpravě

241 Kulturní a informační služby města Přerova 9 512,4 * - 123,7 9 388,7

625 Sociální služby města Přerova 29 312,4 * - 1 519,3 27 793,1

610 Městská knihovna 11 968,8 + 1 005,4 12 974,2

610 Školská zařízení 42 231,9 - 3 400,3 38 831,6

* počáteční stavy navazují na jinou předlohu


