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Pořadové číslo: 21/4

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 18.11.2013

Předloha pro 21. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 9. 12. 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. 16

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. 16 včetně jejího dodatku zabývala 
na své 80. schůzi dne 13. 11. 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 zapojení účelových dotací a úpravy 
provozního charakteru. Další změny souvisí se zrušením ozdravných pobytů v roce 2013              
a některými předpokládanými výdaji rozpočtu roku 2014, které budou financovány                         
z prostředků stávajícího rozpočtu – referendum, volby.

Důvodová zpráva:

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtová opatření – snížení rozpočtu o 24 900 Kč. Jedná 
se o úpravu odpisů movitého a nemovitého majetku z důvodu přepočítání poměrů mezi hlavní a 
doplňkovou činností ZŠS Kratochvílova 30.
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Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtová opatření – snížení rozpočtu o 21 200 Kč a 8 800 
Kč. Finanční prostředky nebudou vybrány proti původně plánovanému rozpočtu na platbách za praní 
prádla z důvodu změny počtu dětí v mateřských a základních školách.

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 37 400 Kč. Jedná 
se o finanční prostředky z pojistného plnění za vytopení prostor prádelny umístěné v suterénu objektu 
Kouřilkova 2 po přívalovém dešti. V prádelně bylo nutné opravit nábytek, vyřadit rozmáčené prací 
prostředky, uhradit úklid a úklidové prostředky, opravit dešťový svod, poškozené omítky a malby stěn 
atd.

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu o 65 900 Kč. Jedná 
se o krácení příspěvku na provoz ZŠ J. A. Komenského a MŠ Přerov – Předmostí, Hranická 14 
z důvodu úpravy odpisů nemovitého majetku po sloučení škol.

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 1 300 Kč. Jedná 
se o posílení příspěvku na provoz ZŠ Přerov, Za mlýnem 1, z důvodu úpravy odpisů po přehodnocení 
hlavní a doplňkové činnosti.

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 2 500 Kč. Jedná 
se o úpravu odpisů nemovitého majetku z důvodu přepočítání poměrů mezi hlavní a doplňkovou 
činností ZŠ Trávník.

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu mateřských škol              
o 81 000 Kč a základních škol o 673 000 Kč. U mateřských škol se jedná o nedočerpání dotace na 
provoz Církevní MŠ v roce 2013. U základních škol se jedná o nedočerpání příspěvku na provoz:

 ZŠ Přerov, B. Němcové 16 – na nadstandardní pedagogické služby – sociální pedagog             
(46 000 Kč),

 ZŠ Přerov, B. Němcové 16 – na pokles žáků pod zákonem stanovenou mez (242 000 Kč),
 ZŠ Přerov, B. Němcové 16 – současně posílení na udržitelnost projektu Centrum podpory 

žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí (5 000 Kč),
 ZŠ a MŠ Hranická – na udržitelnost projektu Mateřídouška bez bariér (143 000 Kč),
 ZŠ U tenisu 4 – na nadstandardní pedagogické služby na učitele – trenéra, uklízeče a správce 

haly (247 000 Kč).

Odbor sociálních věcí a školství a odbor správy majetku a komunálních služeb požádaly o rozpočtové 
opatření – převod finančních prostředků ve výši 50 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na 
posílení příspěvku na provoz ZŠ Přerov, U tenisu 4 na mzdové náklady uklízeček ZŠ, které provádějí 
úklid po pracovnících, kteří zateplují základní školu. Ředitel školy požádal o posílení předmětné 
částky, jelikož není schopen ji pokrýt z finančních prostředků přidělených mu na platy ze státního 
rozpočtu. Dle sdělení zástupce oddělení investic a technické zprávy v rámci stavebních prací - výměně 
oken, zednických zaprávek ostění, montáži parapetů a malířských prací, které jsou realizovány za 
provozu školy, dochází k opětovnému znečištění vnitřních prostor školy. Uvedené práce se realizují 
vždy po dohodě a koordinaci s ředitelem, který musí přizpůsobit rozvrh vyučování a přemístění 
jednotlivých tříd. Tím dochází ke značnému nárůstu požadavku na úklid školy a ředitel již nemá 
finanční prostředky na zajištění úklidu, který není ve standardním režimu. Tato situace bude řešena 
převodem provozních prostředků, které byly již dříve navýšeny z předmětné investiční akce.

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 425 600 Kč. 
Jedná se o posílení rozpočtů základních škol na odvody do státního rozpočtu za nesplnění povinného 
podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, tzv. „náhradní plnění“. Základní školy tím, že 
musí odebírat kancelářské a drogistické zboží od centrálních dodavatelů nemohou využít náhradního 
plnění, protože toto je již vyčerpáno. Výdaje budou kryty rezervou, která byla k tomuto účelu 
v rozpočtu vytvořena.
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Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení provozního rozpočtu 
příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova o 500 000 Kč – na pořízení vybavení jako např. 
počítač, vybavení kuchyně, nábytek, hračky pro Městské jesle. Jedná se o převod finančních 
prostředků vytvořených z odpisů movitého majetku.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – zapojení účelové 
investiční dotace v celkové výši 7 545 492 Kč do rozpočtu města. V rámci Operačního programu 
Životního prostředí bude na realizaci investiční akce ZŠ Svisle – energetické opatření – zateplení 
poskytnuta částka 7 126 298 z Fondu soudržnosti EU a částka 419 194 Kč ze Státního fondu životního 
prostředí ČR. Finanční prostředky na realizaci této akce jsou v rozpočtu města obsaženy v plné výši, 
uvolněné finanční prostředky budou použity na mimořádnou splátku jistiny Teplu Přerov, a.s. 
v souladu se smlouvou o půjčce.

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – snížení zapojení dotace ve výši 2 600 000 Kč      
a krytí vynaložených výdajů ve výši 2 252 000 Kč projektu Zvýšení kvality řízení na MMPr (dále jen 
projekt) z jiných zdrojů. Zastupitelstvo města Přerova dne 15. 4. 2013 na svém 17. zasedání schválilo 
zapojení očekávané dotace ve výši 2 600 000 Kč na projekt do příjmové části rozpočtu 2013                
a současně posílilo o tuto částku výdajovou část rozpočtu, a to zejména s ohledem na nutnost hradit 
výdaje související s projektem k datu jeho ukončení, tj. k 1. 7. 2013, přestože na jejich financování 
neobdrželo statutární město Přerov příslušnou část dotace. Tato situace nebyla zapříčiněna chybnými 
kroky ze strany města. Na Ministerstvo vnitra ČR byly zasílány monitorovací zprávy za příslušné 
období, přičemž každá další monitorovací zpráva může být zaslána až po ukončení kontroly zprávy 
předcházející. Ze strany ministerstva však dochází při jejich kontrole k velkým časovým prodlevám, 
což má zásadní vliv na plnění rozhodnutí, resp. zasílání dotací, které jsou uvolňovány na základě 
skutečností vyplývajících z těchto zpráv. I přes mnohé urgence a žádosti o sdělení, zda alespoň část 
dotace obdrží statutární město Přerov ještě v letošním roce bylo kompetentním pracovníkem 
ministerstva sděleno, že ve stejné situaci je bohužel i řada dalších příjemců a nelze nikoho 
upřednostňovat. Nebyl sdělen žádný konkrétní termín, resp. ujištění, že finanční prostředky obdrží 
statutární město Přerov na účet ještě v letošním roce. S ohledem na stanovisko Ministerstva vnitra ČR, 
ze kterého je zřejmé, že dotaci na pokrytí nákladů projektu lze očekávat zřejmě až v roce 2014, je 
předložena uvedená úprava rozpočtu. Finanční krytí je zabezpečeno snížením úroků z úvěrů, kde 
vznikla úspora v důsledku nečerpání úvěru na projekt Zajištění přenosu dat a informací v územní 
samosprávě města Přerova (IOP 09).

Na základě požadavků příslušných odborů je navrženo rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků v příjmové části rozpočtu v celkové výši 1 395 000 Kč. Zdroje získané na základě 
vymáhání neuhrazených místních poplatků za provozované videoloterní terminály a jiná technická 
herní zařízení budou v letošním rozpočtu rezervovány a zapojeny do návrhu rozpočtu na rok 2014 jako 
rezerva na krytí nákladů místního referenda ve věci umístění zařízení na energetické využití odpadu na 
území statutárního města Přerova.

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu o 8 300 000 Kč. 
Jedná se o předfinancování ozdravných pobytů žáků I. stupně ZŠ, jejichž realizace byla ukončena 
usnesením 77. schůze Rady města Přerova ze dne 4. 10. 2013 pod č.j. 2839/77/2/2013. Finanční zdroje 
města ve výši 6 300 000 Kč budou následně zapojeny do rozpočtu statutárního města Přerova roku 
2014, a to ve výši 3 400 000 Kč na dofinancování vlastního podílu města na projektu Zajištění přenosu 
dat a informací v územní samosprávě města Přerova (IOP 09) a 1 100 000 Kč na vlastní podíl města 
k žádosti o dotaci na projekt Obnova zámeckého parku v Pavlovicích. Původně byly prostředky na 
předfinancování ozdravných pobytů zapůjčeny z investičních akcí s tím, že získaná dotace bude 
následně použita k jejich opětovnému dofinancování. Finanční prostředky ve výši 1 800 000 Kč 
(vlastní podíl města na ozdravných pobytech dětí) budou zapojeny do rozpočtu roku 2014 na realizaci 
zotavovacích pobytů v roce 2014.
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Do rozpočtu bude dále zapojena účelová neinvestiční dotace ve výši 1 371 500 Kč na úhradu výdajů 
vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 25. a 26. 
října 2013. Výdaje k tomuto účelu byly již v rozpočtu města schváleny v plné výši. Uvolněné finanční 
prostředky budou zapojeny do návrhu rozpočtu na rok 2014 jako rezerva na předfinancování dalších 
voleb, které se v příštím roce uskuteční.

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    

VNITŘ poštovné na bytové účely               50,0    

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

KP jednotný vizuální styl             750,0    

MAJ kupní cena pozemků na ul. Kouřilkova             469,1    

MAJ výměna a doplnění cyklistických stojanů ve městě             165,0    

MAJ vydražená cena za pozemky v lokalitě u Strhance a ul. Sokolská             140,0    

MAJ oprava kanalizační přípojky na ul. Dvořákova 47               70,0    

MAJ terénní úpravy pro vybudování cyklostezky na ul. Palackého             120,0    

MAJ vyčištění odvodňovacího příkopu účelové komunikace v Újezdci             100,0    

VNITŘ obnova stěžejních infrastrukturních prvků počítačové sítě MMPr          1 220,0    

VNITŘ rekonstrukce rozvodny             100,0    

MAJ přemístění hrobky na městském hřbitově               80,0    

MAJ
projektová dokumentace na rozšíření veřejného osvětlení
ve dvorních lokalitách ul. Nádražní, Denisova a Fr. Rasche

              20,0    

MAJ úhrada elektrické energie veřejného osvětlení               400,0    

MP nové digitální záznamové zařízení               783,0    
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příloha č. 1

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet        
po úpravě

3141 2132 610 Odvody příspěvkových

organizací (ŠJ a ZŠS)

770,1 - 24,9 745,2

3111 2111 610 Příjmy z poskytování služ.

a výrobků (praní prádla)

714,4 - 21,2 693,2

3113 2111 610 Příjmy z poskytování služ.

a výrobků (praní prádla)

154,1 - 8,8 145,3

2322 Přijaté pojistné náhrady 598,3 + 37,4 635,7

3113 2122 610 Odvody příspěvkových

organizací (ZŠ)

2 230,5 - 65,9

+ 1,3

+ 2,5

2 168,4

2122 625 Odvody příspěvkových

organizací (SSMP)

1 041,8 + 500,0 1 541,8

4213 210 Investiční přijaté transfery

ze státních fondů

581,1 + 419,2 1 000,3

4216 210 Ostatní investiční přijaté

transfery ze stát. rozpočtu

3 812,3 + 7 126,3 10 938,6

4116 210 Ostatní neinvestiční přijaté

transfery ze stát. rozpočtu

11 353,6 - 2 600,0 8 753,6

1347 230 Poplatek za provozovaný

výherní hrací přístroj

3 067,2 + 1 395,0 4 462,2

3113 2324 611 Přijaté nekapitálové

příspěvky a náhrady

2 000,0 - 2 000,0 0,0

4111 210 Neinvestiční přijaté

transfery z všeob. pokladní

správy státního rozpočtu

1 371,5 + 1 371,5 2 743,0

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

117 993,0 - 754,0

- 1 395,0

- 6 300,0

- 1 371,5

108 172,5
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Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

3141 610 Školní stravování při předškolním

a základním vzdělávání

5 774,4 - 24,9 5 749,5

3111 610 Předškolní zařízení 8 984,5 - 21,2

+ 37,4

- 81,0

8 919,7

3113 610 Základní školy 26 855,0 - 8,8

- 65,9

+ 1,3

+ 2,5

- 673,0

+ 50,0

+ 425,6

26 586,7

3113 512 Základní školy 893,2 - 50,0 843,2

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 9 343,3 - 425,6 8 917,7

625 Sociální služby města Přerova 27 793,1 + 500,0 28 293,1

3113 510 Investiční akce (org. 500174 –

ZŠ Svisle - energetické opatření

- zateplení)

22 000,0 + 7 545,5

- 7 545,5

22 000,0

210 Uhrazené splátky dlouhodobých

přijatých půjčených prostředků

36 372,0 + 7 545,5 43 917,5

6171 33X Činnost místní správy

(platy, pojistné aj.)

138 954,7 - 2 600,0

+ 2 252,0

138 606,7

210 Úroky z úvěrů 7 060,0 - 2 252,0 4 808,0

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

6114 110 Volby do Parlamentu ČR 70,0 + 50,0

- 50,0

70,0

6114 330 Volby do Parlamentu ČR 815,0 + 750,0

- 750,0

815,0

6114 360 Volby do Parlamentu ČR 683,0 + 571,5

- 571,5

683,0
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                                                                                                                                    příloha č. 2

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                 
po úpravě

61X Školská zařízení 49 913,9 - 8 658,0 41 255,9

625 Sociální služby města Přerova 27 793,1 + 500,0 28 293,1


