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Pořadové číslo: 19/4

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 21.8.2013

Předloha pro 19. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 9. 9. 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. 11 a č. 12

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. 11 (včetně dodatku) zabývala na své 
72. schůzi dne 31. 7. 2013 a podala návrh Zastupitelstvu města Přerova ke schválení.
Předlohou Rozpočtové opatření č. 12 (včetně dodatku č. 2) se Rada města Přerova zabývala
na své 74. schůzi konané dne 20. 8. 2013 a podala návrh Zastupitelstvu města Přerova ke 
schválení. 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. Jedná se o zapojení neinvestičních účelových dotací 
a dalších aktuálně dostupných zdrojů ke krytí některých evidovaných požadavků na posílení 
rozpočtu.

Důvodová zpráva:

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 7 000 Kč. Jedná 
se o zapojení neinvestiční účelové dotace ve výši 7 000 Kč z Olomouckého kraje pro ZŠ Přerov, 
Trávník 27, na realizaci projektu v rámci Programu podpory environmentálního vzdělávání, výchovy     
a osvěty Olomouckého kraje pro rok 2013.
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Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 631 953,72 Kč. 
Jedná se o první zálohovou platbu (25 %) neinvestiční účelové dotace pro ZŠ Přerov, Želatovská 8, na 
projekt z OPVK prioritní osy 1 oblasti podpory 1.1 Zvýšení kvality ve vzdělávání CZ 1.07/1.1.26 
s názvem Motivační workshopy pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ propagující technické a přírodovědné obory.

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 867 606,40 Kč. 
Jedná se o druhou zálohovou platbu (40 %) neinvestiční účelové dotace pro ZŠ Přerov, Svisle 13, na 
projekt z OPVK CZ 1.07/1.4.00/21.3578 s názvem EU peníze školám.

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 83 000 Kč. 
Finanční prostředky budou použity na posílení příspěvků na provoz mateřských škol na otop – páru 
z důvodu extrémní a dlouhé zimy.

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 450 200 Kč. 
Finanční prostředky budou použity na posílení příspěvků na provoz základních škol na otop – páru, 
které překročily 51 %, což je předpokládaná spotřeba za období leden-duben, z důvodu extrémní             
a dlouhé zimy.

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 137 000 Kč. 
Finanční prostředky budou použity na financování nákladů sociálního pedagoga pro období 09/2013 –
12/2013 v ZŠ Přerov, B. Němcové 16. Uvedená posílení budou zajištěna zapojením části doplatku 
dotace na sociálně právní ochranu dětí.

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 2 200 Kč. Jedná 
se o posílení příspěvku na provoz ZŠ Přerov, U tenisu 4 – úpravu odpisů nemovitého majetku po 
předání technického zhodnocení do užívání.

V závěru měsíce května 2013 byly na účet statutárního města připsány dotace na akce realizované
v loňském roce v celkové výši 3 403 558 Kč. Jednalo se o akce Vnitřní integrace Magistrátu města 
Přerova (neinvestiční 29 580 Kč, investiční 808 962 Kč) a Zřízení technologického centra ORP Přerov 
a pořízení elektronické spisové služby ORP Přerov (investiční 2 565 016 Kč). Dotace budou zapojeny 
do rezervy a následně použity na financování investiční akce Kompostárna a nakládání s biologicky 
rozložitelnými odpady.  

Odbor ekonomiky požádal o rozpočtové opatření – snížení příjmové i výdajové části rozpočtu              
daně z příjmů právnických osob za obce o 18 641 100 Kč. Územní samosprávné celky mají ve 
zdaňování daní z příjmů právnických osob specifické postavení – hradí daň sami sobě, daň tedy 
hospodaření obce nezatěžuje. V rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2013 je za tímto účelem 
v příjmové a výdajové části vyčleněna částka 20 mil. Kč. Účetní jednotka je povinna sestavit a podat 
daňové přiznání včas a ve správné výši. Účetní předpisy postup při účtování daně z příjmů obcí blíže 
neupravují, je tedy na účetní jednotce si tento stanovit. V případě statutárního města Přerova je daň 
z příjmů právnických osob daňovým poradcem předběžně vypočtena již v měsíci lednu tak, aby  bylo 
možné daň zaúčtovat před odevzdáním účetní závěrky, tedy do období, za které daňová povinnost 
vznikla. S ohledem na skutečnost, že v měsíci lednu nejsou k dispozici úplné údaje nezbytné 
k výpočtu daně, byla zaúčtována v příslušném roce pouze daň předběžná a v roce následujícím 
(v průběhu měsíce května, června) po podání daňového přiznání na Finanční úřad v Přerově, 
zaúčtován rozdíl. Po konzultaci příslušné problematiky s daňovým poradcem bude od letošního roku 
přistoupeno k zásadní změně způsobu účtování daně z příjmů právnických osob za obec. Daňová 
povinnost za rok 2013 bude zaúčtována až v roce následujícím, tzn. že, v rozpočtu statutárního města 
Přerova se projeví až v roce 2014. V roce 2013 bude zaúčtován pouze doplatek roku 2012 ve výši 
1 358 880 Kč.
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Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu                   
o celkem 2 500 000 Kč. Po úpravě záloh jednotlivým nájemcům v souvislosti s vyúčtováním služeb 
budou do rozpočtu zapojeny příjmy za služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor. Do 
výdajové části budou zapojeny na úhradu služeb v rozdělení na byty a nebytové prostory.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření - převod finančních 
prostředků ve výši 5 157 000 Kč, a to z důvodu změny členění dle platné rozpočtové skladby, protože 
se jedná obecně o komunální odpady a ne pouze o odpady nebezpečné a spolufinancování akce             
z prostředků EKO-KOM.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření - posílení rozpočtu            
o 1 803 200 Kč. Nevyčerpané účelově vázané finanční prostředky z minulých let (EKO-KOM) 
doposud nezapojené do rozpočtu města budou použity na dofinancování investiční akce Sběrný dvůr 
odpadu ul. Želatovská. Částka je určena na technologické vybavení sběrného dvora - nákup 
velkoobjemových kontejnerů a na výstavbu haly sběrného dvora, případně zpevněné a manipulační 
plochy, kde budou umístěny výše zmíněné kontejnery.

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

SVŠ
zpracování energetických průkazů pro budovy škol
a školských zařízení

180,0

MAJ projektové dokumentace a vynětí ze ZPF 85,0

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 - dofinancování 550,0

VNITŘ poštovné na bytové účely - dofinancování 50,0

MAJ oprava asfaltové plochy před domem ul. 17. listopadu 6 46,0

KP jednotný vizuální styl 750,0

VNITŘ projekt Zvýšení kvality řízení na MMPr (nejistota dotace) 2 600,0

MAJ kupní cena za převod movitých věcí od společnosti IMIT, s.r.o. 1 762,2

MAJ kupní cena za pozemek v Lazcích u Olomouce 25,5
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příloha č. 1

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

4122 210 Neinvestiční přijaté

transfery od krajů

1 544,4 + 7,0

+ 632,0

2 183,4

4116 210 Ostatní neinvestiční přijaté

transfery ze stát. rozpočtu

7 123,7 + 29,6

+ 867,6

8 020,9

4216 210 Ostatní investiční přijaté

transfery ze stát. rozpočtu

0,0 + 809,0

+ 2 565,0

3 374,0

2222 Ostatní příjmy z finančního

vypořádání předchozích let

od jiných veř. rozpočtů

1 282,5 + 670,2 1 952,7

3113 2122 610 Odvody příspěvkových

organizací (ZŠ)

2 228,3 + 2,2 2 230,5

1122 210 Daň z příjmů právnických

osob za obce

20 000,0 - 18 641,1 1 358,9

2324 540 Přijaté nekapitál. příspěvky

a náhrady (zálohy na

služby spojené a nájmem)

23 500,0 + 2 500,0 26 000,0

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

125 779,4 + 1 803,2 127 582,6

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

3111 610 Předškolní zařízení 8 901,5 + 83,0 8 984,5

3113 610 Základní školy 24 184,0 + 7,0

+ 632,0

+ 867,6

+ 450,2

+ 137,0

+ 2,2

26 280,0

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 17 575,0 + 3 403,6 20 978,6



– 5 –

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

6399 2XX Ost. finanční operace (daň z příjmů

právnických osob za obce, DPH)

22 658,4 - 18 641,1 4 017,3

3612 540 Bytové hospodářství 38 582,2 + 1 800,0 40 382,2

3613 540 Nebytové hospodářství 5 449,8 + 700,0 6 149,8

3721 510 Investiční akce (org. 500253 –

Sběrný dvůr odpadu ul. Želatovská)

5 157,0 - 5 157,0 0,0

3725 510 Investiční akce (org. 500253 –

Sběrný dvůr odpadu ul. Želatovská)

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

3725 510 Investiční akce (org. 500253 –

Sběrný dvůr odpadu ul. Želatovská)

5 157,0 * + 1 803,2 6 960,2

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu
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                                                                                                                                    příloha č. 2

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                 
po úpravě

61X Školská zařízení 47 159,9 + 2 179,0 49 338,9


