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Pořadové číslo: 18/4

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 28.5.2013

Předloha pro 18. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční                           
dne 17. 6. 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. 8

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 65. schůzi dne 29. 5. 2013 a podala návrh 
Zastupitelstvu města Přerova ke schválení.

Odbor 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 zejména 
převody finančních prostředků ze zrušené investiční akce Regenerace sídliště Předmostí – 10. 
etapa a investiční akce ZŠ U tenisu - energetické opatření – zateplení v důsledku snížení ceny 
na základě výběrového řízení.

Důvodová zpráva:

Dne 15. 4. 2013 schválilo Zastupitelstvo města Přerova zapojení vratek příspěvkových organizací 
(KIS, SSMP) v celkové výši 1 369 600 Kč za rok 2012 do rozpočtu. Dojde k úpravě příjmové položky 
dle aktuální rozpočtové skladby.



– 2 –

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje zaslalo 
na účet města účelovou neinvestiční dotaci ve výši 2 279 748 Kč na úhradu nákladů souvisejících se 
zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v I. pololetí roku 2013. 
V rozpočtu města na rok 2013 jsou již tyto finanční prostředky obsaženy, proto dojde k převodu 
v příjmové části a vyjádření účelovosti ve výdajové části.

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu celkem o 172 300 
Kč. Jedná se o dotace z programů Ministerstva kultury ČR pro Městskou knihovnu:
 na rozšíření a aktualizaci knihovního fondu zvukových knih z programu Knihovna 21. století ve 

výši 10 000 Kč,
 na kooperativní tvorbu a využívání souboru národních autorit z grantu VISK 9 – Rozvoj 

souborného katalogu Caslin a využívání národních autorit ve výši 81 000 Kč,
 na nákup lemmatizátoru z grantu VISK 3 z projektu Implementace lemmatizátoru do on-line 

katalogu OPAC 2.0 Carmen ve výši 13 000 Kč.
Současně bude posílen příspěvek na provoz o 68 300 Kč – spoluúčast na projektech z rezervy určené 
k tomuto účelu.

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu celkem o 28 300 
Kč. Zvýšené plnění příjmů od obcí za dojíždějící děti a žáky v období 9-12/2012 bude použito na 
opravy a údržbu základních škol.

Odbor ekonomiky požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci ve 
výši 40 000 Kč od Olomouckého kraje pro Kulturní a informační služby města Přerova na podporu 
Festivalu divadel malých forem, který se bude konat na letní divadelní scéně v průběhu prázdnin.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu                 
o 100 000 Kč – na provedení havarijního pročištění zanesené příkopy podél účelové komunikace               
a obnovení řádného odvedení povrchových vod z krajnice příjezdové komunikace k chatě Veselíčko, 
která je v majetku statutárního města Přerova. K tomuto účelu bude převedena část rezervy na havárie.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu             
o 11 400 000 Kč – vzhledem k neoficiálnímu sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ČR, že žádost 
města o dotaci na investiční akci Regenerace sídliště Předmostí – 10. etapa nebude podpořena, akce 
nebude v letošním roce realizována.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu             
o 8 740 000 Kč – z důvodu předpokladu vysoutěžení nižší ceny na realizaci investiční akce ZŠ U 
tenisu – energetické opatření – zateplení.

Do rozpočtu budou zapojeny kapitálové příjmy ve výši 5 000 000 Kč (např. pozemky, Chemik apod.).

Uvedené zdroje budou použity následovně:
 Z rezervy bude přesunuta částka 3 143 000 Kč na předfinancování Programu podpory ozdravných 

pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. Původně byla na tuto akci vyčleněna částka 
8 300 000 Kč, která byla ovšem snížena převedením částky 5 157 000 Kč na realizaci investiční 
akce Sběrný dvůr odpadu ul. Želatovská. Předpokládá se, že na financování ozdravných pobytů se 
budou podílet také rodiče dětí celkovou částkou cca 2 000 000 Kč. Úhrady od rodičů mají být 
uskutečněny v období listopad 2013 – duben 2014. Jde o hrubý předpoklad, jelikož dosud neproběhlo 
výběrové řízení na lokalitu ubytování, stravování, dopravu apod. Předpoklad vychází z odhadu, že 
se pobytu zúčastní všichni žáci 1. stupně všech ZŠ zřízených statutárním městem Přerov, což je 
1 507 žáků (tento předpoklad je nereálný). Odhad částky hrazené za jednoho žáka je 130 Kč/den             
a délka pobytu 11 dnů. Do rozpočtu je zapojena maximální částka jak v příjmové, tak ve výdajové 
části. Rozpočet bude upraven s ohledem na aktuální stav přihlášených osob.

 Částka 12 000 000 Kč bude použita na financování oprav místních komunikací – frézování 
komunikací a předlažby chodníků. Uvedené akce budou evidovány jako samostatné investiční akce.
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 Na jednání pracovní skupiny pro návrh oprav místních komunikací a pro dopravu v klidu bylo 
rozhodnuto, že mezi letošní investiční akce bude zařazena akce Stavební úpravy ul. Kabelíkova –
parkování. Rozpočet bude posílen o 1 500 000 Kč. Jedná se o změnu režimu provozu v dolní části 
ulice Kabelíkova. Zavedení jednosměrného provozu na směrově oddělených komunikacích 
umožní vytvoření dvou parkovacích pásů (podélné stání). Stavební práce budou spočívat ve 
vytvoření plynulého nájezdu ve směru k ulici Dvořákova, ve vybudování ochranného ostrůvku na 
přechodu pro chodce a opravě stávající autobusové zastávky MHD (před hlavní vrátnicí Meopty).

 Do rezervy bude přesunuta částka ve výši předpokládané dotace na Regeneraci sídliště Předmostí 
– 10. etapu, tj. 4 000 000 Kč. S touto částkou se počítalo na financování investiční akce 
Kompostárna a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Současně se zbývající částkou 
4 483 000 Kč bude tedy k tomuto účelu rezervováno celkem 8 483 000 Kč. Dne 4. 2. 2013 
zastupitelstvo schválilo rozpočtový rámec na tuto akci ve výši 18 200 000 Kč. K financování akce 
se dále počítá s dotacemi na technologické centrum ORP, vnitřní integraci úřadu, protipovodňová 
opatření a cyklostezku Želatovská.

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

ROZ PD na rekonstrukci klimatizace Městského domu             400,0    

MAJ revize v kulturních domech Vinary, Dluhonice a DD Lověšice               10,0    

MAJ
oprava stožáru veřejného osvětlení a zahrazovacího sloupku
v ul. Kratochvílova v důsledku dopravní nehody

              46,0    

MAJ
oprava stožáru a svítidla veřejného osvětlení přechodu pro chodce
na ul. Hranická v Předmostí v důsledku dopravní nehody

              43,0    

SVŠ
zpracování energetických průkazů pro budovy škol
a školských zařízení

            180,0    

MP povinné školení nových strážníků             111,0    

SVŠ
posílení příspěvků na provoz ZŠ a MŠ na otop – páru z důvodu
extrémní a dlouhé zimy

            564,2    

SVŠ
financování nákladů sociálního pedagoga na ZŠ Přerov,
B. Němcové 16

            137,0    

INF
úpravy software - účetního GINIS, bytové správy iDES
a pro zpracování materiálů IntraDoc

            371,0    

MAJ projektové dokumentace a vynětí ze ZPF               85,0    

MAJ PD na rekonstrukci chodníku v Penčicích, ul. Tršická               45,0    

MAJ zazdění dveřního průchodu v objektu Městského domu v Přerově                 3,5    

MAJ nákup laviček a cedulí na ul. Jižní čtvrť II               45,0    

MAJ PD pro směnu pozemku na ul. Kratochvílova               15,0    

OE platby DPH          1 250,0   
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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

126 799,0 - 1 369,6 125 429,4

2229 Ostatní přijaté vratky

transferů

169,9 + 1 369,6 1 539,5

6409 2329 210 Ostatní nedaňové příjmy j. n.
(transfery ze stát. rozpočtu)

4 500,0 - 2 279,7 2 220,3

4116 210 Ostatní neinvestiční přijaté

transfery ze stát. rozpočtu

3 395,6 + 2 279,7

+ 104,0

5 779,3

2324 Přijaté nekapitálové

příspěvky a náhrady

246,6 + 4,0 250,6

4121 210 Neinvestiční přijaté

transfery od obcí

698,5 + 24,3 722,8

4122 210 Neinvestiční přijaté

transfery od krajů

1 404,5 + 40,0 1 444,5

2324 Přijaté nekapitálové

příspěvky a náhrady

250,6 * + 2 000,0 2 250,6

3613 3112 510 Příjmy z prodeje ostatních

nemovitostí a jejich částí

5 000,0 + 5 000,0 10 000,0

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové

opatření

rozpočet

po úpravě

6171 33X Činnost místní správy

(platy, pojistné aj.)

148 442,6 + 2 279,7

- 2 279,7

148 442,6

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 12 721,9 - 68,3 12 653,6

3314 610 Činnosti knihovnické

(Městská knihovna)

12 974,2 + 172,3 13 146,5

3113 610 Základní školy 24 155,7 + 28,3 24 184,0

241 Kulturní a informační služby

města Přerova

9 388,7 + 40,0 9 428,7
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PAR ORJ rozpočet rozpočtové

opatření

rozpočet

po úpravě

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 12 653,6 * - 100,0 12 553,6

2212 520 Silnice 5 539,2 + 100,0 5 639,2

2219 510 Investiční akce (org. 500245 –

Regenerace sídliště Předmostí –

10. etapa)

11 400,0 - 11 400,0 0,0

3113 510 Investiční akce (org. 500006 –

ZŠ U tenisu - energetické opatření

- zateplení)

28 740,0 - 8 740,0 20 000,0

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 12 553,6 * - 3 143,0 9 410,6

3113 611 Základní školy (ozdravné pobyty) 0,0 + 8 300,0 8 300,0

2212 520 Investiční akce (org. 500282 –

Oprava místní komunikace

Šířava-Svisle - část)

0,0 + 2 400,0 2 400,0

2212 520 Investiční akce (org. 500283 –

Oprava místní komunikace

nábř. E. Beneše - část)

0,0 + 2 610,0 2 610,0

2212 520 Investiční akce (org. 500284 –

Oprava místní komunikace

ul. Seifertova - část)

0,0 + 970,0 970,0

2212 520 Investiční akce (org. 500285 –

Oprava místní komunikace

ul. Bratrská)

0,0 + 1 160,0 1 160,0

2212 520 Investiční akce (org. 500286 –

Oprava místní komunikace

ul. Prostějovská - část)

0,0 + 2 050,0 2 050,0

2212 520 Investiční akce (org. 500287 –

Oprava místní komunikace Čekyně)

0,0 + 500,0 500,0

2219 520 Investiční akce (org. 500288 –

Předlažby chodníků)

0,0 + 2 310,0 2 310,0

2219 510 Investiční akce (org. 500278 –

Stavební úpravy ul. Kabelíkova –

parkování)

0,0 + 1 500,0 1 500,0

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 9 410,6 * + 8 483,0 17 893,6

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

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

610 Městská knihovna 12 974,2 + 172,3 13 146,5

61X Školská zařízení 38 831,6 + 8 328,3 47 159,9

241 Kulturní a informační služby města Přerova 9 388,7 + 40,0 9 428,7


