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Pořadové číslo: 22/4

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 27.1.2014

Předloha pro 22. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 10. 2. 2014

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 Rozpočtové opatření – převody finančních prostředků
zabývala na své 84. schůzi dne 29. 1. 2014 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 2014
jsou řešeny akce, jejichž realizace započala již v roce 2013 a jsou zpravidla podloženy 
uzavřenou smlouvou či objednávkou. V uvedených případech se předpokládají úhrady již      
v průběhu 1. čtvrtletí letošního roku.

Důvodová zpráva:

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků v celkové výši  
56 000 Kč, přičemž uvedené finanční prostředky budou použity následovně:

- 30 000 Kč na úhradu správy webových stránek www.citywalk.info. Tyto webové stránky byly  
spuštěny v rámci projektu Vytvoření a společné označení městských turistických tras – společný 
turistický produkt polsko – českého pohraničí, na kterém se statutární město Přerov společně 
s dalšími pěti partnery z České a Polské republiky podílelo v letech 2008 - 2011. Z podmínek 
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projektu vyplývá udržitelnost projektu do roku 2016. V rámci udržitelnosti musí být zajištěno
fungování společného webového portálu a zajištění programu loajality návštěvníků, který 
spočívá ve tvorbě společných propagačních předmětů všech partnerů, popř. doplnění 
chybějících elementů (knihy, letáky,..),

- 26 000 Kč na zkvalitňování webových stránek, kdy na základě rozhodnutí redakční rady byla 
v prosinci 2013 objednána aplikace na vytváření QR kódů a aplikace do mobilu Město 
v mobilu.

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 1 260 800 
Kč. Částka ve výši 940 900 Kč bude využita pro zajištění pokračování zadávacího řízení na výběr 
dodavatele a zajištění realizace akce nad 500 tis. Kč - projektu Zajištění přenosu dat a informací 
v územní samosprávě města Přerova (IOP 09), resp. jedná se o prostředky určené na právní                  
a související poradenské služby a zajištění technického a odborného dozoru investora při přípravě           
a realizaci projektu a prostředky pro zajištění plánovaných souvisejících technicko-organizačních 
opatření. Částka ve výši 319 900 Kč bude použita k úhradě plnění odborných poradenských služeb 
poskytnutých na základě stanovených předmětů plnění uzavřených smluv, úhradám odborných 
právních a poradenských služeb navazujících na plnění základních předmětů výše uvedených smluv, 
kdy mandátní smlouvy mimo základní sjednané úkony stanovují dále samostatné hodinové sazby za 
provedení odborných poradenských úkonů při řešení případů případných námitek uplatněných 
uchazeči zadávacích řízení a případná jiná plnění, kdy možnost jejich zadání si zadavatel ve 
smlouvách vymiňuje z důvodů možnosti potřeby specializované poradenské podpory (např. právní 
poradenství pro řešení případných návrhů uchazečů, které řeší Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
apod.).

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 474 000 
Kč. Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky účelově určené k financování projektu Vytvoření 
systému hodnocení a kariérního řádu zaměstnanců Magistrátu města Přerova (dále jen projekt). 
V rozpočtu statutárního města Přerova byla v roce 2013 na projekt rozpočtována částka v celkové výši 
598 975,50 Kč. V souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace č. 154/89 vydané MVČR v rámci 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost bylo v roce 2013 na projekt vyčerpáno celkem 
124 599,48 Kč.

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 1 265 700 
Kč. Jedná se o zdroje určené na servisní služby a udržitelnost projektu Rozvoj služeb eGovernmentu   
v obcích, který zahrnoval následující části:

- vybudování Technologického centra ORP Přerov (obsahující služby pro magistrát, příspěvkové 
organizace města, obce ve správním obvodu ORP Přerov a jejich příspěvkové organizace) 
včetně zavedení servisní služby Help Desk,

- zavedení elektronické spisové služby, a to jak pro magistrát, tak obce a příspěvkové organizace,
- vnitřní integraci úřadu.

Udržitelnost projektu trvá do roku 2017.

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 709 000 
Kč. Zdroje budou využity zejména k úhradě závazků vyplývajících z již vysoutěžených veřejných 
zakázek. Jedná se například o:

- 108 000 Kč na nákup 10 ks černobílých tiskáren, které byly objednány v prosinci 2013,
- 149 000 Kč na úpravy programů GINIS, iDES a Inflex,
- 449 000 Kč na akci Repase PC´s. 

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 376 700 
Kč. Finanční prostředky budou použity na úhradu výdajů vyplývajících ze smlouvy o dílo uzavřené 
dne 26.11.2013 na akci Výměna výplní okenních otvorů, Bratrská 34 v Přerově. Jedná se                      
o plánovanou II. etapu výměny oken, která má být realizována v termínu do 31.03.2014.
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Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků v celkové výši 
354 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na úhradu výdajů vyplývajících ze smlouvy o dílo 
uzavřené dne 26.11.2013 včetně dodatku č. 1 na akci Výměna výplní okenních otvorů budovy TGM 1 
v Přerově (245 000 + 109 000). Jedná se o plánovanou výměnu oken, která bude realizována v měsíci 
únor nebo březen 2014.

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 257 000 
Kč. Finanční prostředky budou použity na úhradu výdajů vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené dne 
18.12.2013 na nákup osobního automobilu Škoda Fabia. Termín dodaní automobilu je do 28.02.2014.

Odbor koncepce a strategického rozvoje požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků 
ve výši 3 103 500 Kč. Uvedené finanční prostředky jsou vázány na doplatky dotací poskytnutých         
v letech 2012 a 2013 podle Programu podpory výstavby technické infrastruktury.

Odbor koncepce a strategického rozvoje požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků 
ve výši 350 600 Kč. Finanční prostředky budou použity na úhradu výdajů vyplývajících ze smlouvy      
o dílo, a to na Strategický plán města Přerova pro období 2014 - 2020, dále pak na výdaje na základě 
objednávek (dokumentace 10 vybraných cykloopatření a řešení cyklodopravy v ulici Kosmákova). 

Odbor koncepce a strategického rozvoje požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků 
ve výši 1 811 300 Kč. Uvedené finanční prostředky jsou vázány smlouvami či objednávkami na 
zpracování dalších projektových dokumentací, smlouvami s ČEZ jako ceny projektových dokumentací 
a inženýrské činnosti na připravované přeložky zařízení ČEZ v rámci akcí nad 500 tis. Kč. Jedná se 
zejména:

- 67 800 Kč – ORG 500032 – Silnice I/55, Přerov - průtah centrem,
- 140 400 Kč – ORG 500053 – Odkanalizování lokality za Meoptou,
- 40 000 Kč – ORG 500079 – Sdružená cyklistická stezka a chodník Přerov – Laguna,
- 31 500 Kč – ORG 500082 – Cyklostezka Želatovská,
- 171 000 Kč – ORG 500119 – Kompostárna a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady,
- 37 500 Kč – ORG 500138 – Infrastruktura pro RD v ulici Na Zábraní v Kozlovicích,
- 20 600 Kč – ORG 500191 – Lávka U tenisu,
- 112 600 Kč – ORG 500203 – Úprava prostoru před pasáží,
- 308 600 Kč – ORG 500232 – Úprava Horního náměstí,
- 198 700 Kč – ORG 500251 – ZŠ B. Němcové – energetické opatření – zateplení,
- 200 700 Kč – ORG 500252 – ZŠ Za mlýnem – energetické opatření – zateplení,
- 148 900 Kč – ORG 500273 – Regenerace sídliště Předmostí – 11. etapa,
- 77 100 Kč – ORG 500279 – Výstavba parkoviště na ul. U hřbitova v Přerově,
- 181 500 Kč – ORG 500281 – Železniční zastávky Dluhonice, Předmostí včetně cyklopodjezdu.

Odbor koncepce a strategického rozvoje požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků
v celkové výši 1 485 300 Kč, přičemž uvedené finanční prostředky budou použity zejména 
k následujícím účelům:

- 417 000 Kč na úhradu za dotační management projektu 09 IOP Zajištění přenosu dat                   
a informací v územní samosprávě města Přerova,

- 180 000 Kč na úhradu za zpracování projektové žádosti o dotaci z Operačního programu životní 
prostředí na protipovodňová opatření města,

- 60 000 Kč na úhradu za dotační management projektů Energetická opatření ZŠ Svisle, ZŠ         
U tenisu,

- 153 000 Kč na úhradu externí společnosti za administraci projektu Podpora OSPOD,
- 34 000 Kč na úhradu externímu administrátorovi projektu Revitalizace veřejných prostranství 

v Přerově za zpracování žádosti o dotaci,
- 631 000 Kč na úhradu za zpracování úspěšných projektových žádostí o dotace na energetické 

úspory objektů ZŠ Trávník, ZŠ Velká dlážka, ZŠ Hranická Předmostí. Tyto prostředky měly být 
uhrazeny po obdržení dotace, faktura dosud nebyla vystavena.
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Odbor koncepce a strategického rozvoje požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků 
ve výši 500 000 Kč na pořizování územně analytických podkladů (dále ÚAP) obce s rozšířenou 
působností Přerov. Povinnost pořízení povinné dvouleté aktualizace vychází z § 28 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Rozsah 3. aktualizace je poměrně velký, jedná 
se o území 58 obcí, součástí prací budou také průzkumy území, které je vhodné uskutečnit během 
jarních měsíců.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 40 000 Kč. Tyto finanční prostředky budou použity na zaměření a zakreslení 
stávajícího stavu vodovodu a kanalizace v objektu kina Hvězda v Přerově.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 20 000 Kč. Tyto finanční prostředky budou použity na vypracování projektové 
dokumentace na odstranění azbestového obkladu budovy hvězdárny v Přerově.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků v celkové výši 37 000 Kč, přičemž částka 12 000 Kč bude použita na preventivní servis 
vzduchotechniky včetně seřízení a výměny filtrů v Mervartově sále na zámku v Přerově a částka ve 
výši 25 000 Kč na vypracování projektové dokumentace na střešní výlez, který bude umístěný na 
střeše zámku a bude umožňovat bezproblémovou výměnu osvětlení věže.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků v celkové výši 466 800 Kč, přičemž uvedené finanční prostředky budou použity 
následovně:

- 322 900 Kč na lávku pro pěší u Cizinecké policie. Na základě špatného technického stavu 
původní lávky bylo rozhodnuto tuto z bezpečnostních důvodů odstranit a zbudovat novou lávku.
Z vymezených finančních prostředků ve výši 570 000 Kč byla uhrazena projektová 
dokumentace na demolici (82,7 tis. Kč), demolice (160,1 tis. Kč), zaměření (4,4 tis. Kč) a byla 
zpracována projektová dokumentace na novou lávku (156,1 tis. Kč), která nebyla doposud 
uhrazena, neboť součástí smlouvy bylo zajištění stavebního povolení. Stavbou jsou dotčeny 
pozemky ve vlastnictví soukromých osob, které požadují řešit vztah k pozemku úplatným 
věcným břemenem, zbývající finanční prostředky tedy budou použity k tomuto účelu a výstavbě 
nové lávky,

- 11 900 Kč na projektovou dokumentaci v rámci řešení dopravní situace v prostoru části sídliště 
na ul. Dvořákova (u MŠ). V současné době je projednávána dodavatelem v rámci správního 
řízení. Řízení v této věci nebylo do konce roku ukončeno,

- 132 000 Kč na odvodnění místní komunikace na ul. Šířava v úseku před prodejnami tak, aby 
nedošlo k průniku povrchových vod z komunikace do šachty teplovodu DALKIA, čímž se 
zabrání případným škodám.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků v celkové výši 113 500 Kč, přičemž uvedené finanční prostředky budou použity 
následovně:

- 5 200 Kč na výkon koordinátora  BOZP na Lávce u loděnice,
- 47 600 Kč na mimořádnou prohlídku a statistický výpočet u Lávky u loděnice,
- 7 200 Kč na prohlídku Lávky u loděnice po požáru,
- 45 000 Kč na opravu - realizaci nové uliční vpusti s napojením samostatnou přípojkou na 

kanalizaci pro odvedení povrchových vod chodníku, na kterém se při dešti tvořily louže. Práce 
byly objednány na základě stavebně – technického stavu chodníku před domem Trávník 19. 
Stavba byla dokončena v závěru roku 2013,

- 8 500 Kč na zpracování projektové dokumentace, která byla objednána na základě požadavku 
osadního výboru, který požaduje prodloužení zábradlí v prostoru podjezdu v Předmostí, a to 
z důvodu zvýšení bezpečnosti cyklistů. Dodavatel prací kompletní projektovou dokumentaci do 
konce roku nepředložil.
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Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků v celkové výši 97 600 Kč, přičemž uvedené finanční prostředky budou použity následovně:

- 78 800 Kč na úhradu odměny advokátce Mgr. Lence Hrudíkové za zastupování statutárního 
města Přerova v soudním sporu s OPERA Bohemia s. r. o., a to na základě mandátní smlouvy ze 
dne 10.06.2013 (75 800 Kč) a na úhradu znaleckého posudku 2 garáží pod pozemkem p. č. 284 
v k. ú. Přerov za účelem uzavření kupní smlouvy dle objednávky (3 000 Kč). 

- 18 800 Kč na  úhradu zbývající části kupní ceny za převod pozemků p.č. 5307/456, p. č. 
5307/457, p. č. 5307/458, p. č. 5307/542, p. č. 537/546, p. č. 5307/551, p. č. 5307/553 a p. č. 
5307/554, vše v k. ú. Přerov z podílového spoluvlastnictví majitelek do vlastnictví statutárního 
města Přerova. 

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků v celkové výši 1 376 600 Kč, přičemž uvedené finanční prostředky budou použity 
následovně:

- 550 000 Kč na úhradu výstavby nové opěrné zídky v objektu Žerotínova náměstí 44. Vzhledem 
k tomu, že v roce 2013 došlo k havárii a původní zídka se zřítila a došlo k sesuvu půdy, bylo 
stavebním úřadem nařízeno vypracování projektové dokumentace výstavby nové opěrné zídky, 
která udrží tlak zeminy ze sousedního pozemku. Rozpočtovým opatřením v listopadu a prosinci 
2013 byly na tuto akci schváleny finanční prostředky a poté bylo vypsáno výběrové řízení. Do 
konce roku byla podepsána smlouva o dílo a prostor stavby byl oplocen. Práce pokračují v roce 
2014 a odbor majetku zaslal žádost stavebnímu úřadu o prodloužení termínu pro realizaci 
stavby, který byl původně stanoven na 31.12.2013, což nebylo možné technicky dodržet, 

- 422 200 Kč na úhradu výměny části vodoinstalace, kanalizace včetně zařizovacích předmětů      
a prací souvisejících v domě Gen. Štefánika 4, kdy se jedná o havarijní stav. Stavba bude 
provedena na základě smlouvy o dílo. Akci nebylo možné v roce 2013 z časových důvodů
realizovat,

- 178 200 Kč na úhradu výměny vodoměrů SV a TV – u více domů s pečovatelskou službou dle 
smlouvy o dílo. Prostředky na tuto akci byly schváleny v listopadu 2013. Ihned po schválení 
bylo vypsáno výběrové řízení. Oslovené organizace již nebyly schopny z kapacitních důvodů 
výměnu realizovat v roce 2013, tudíž bude provedení realizováno v lednu 2014,

- 226 200 Kč na úhradu výměny oken a vstupních dveří do dvora včetně prací souvisejících          
u domu Na hrázi 24. Okna v tomto domě jsou v havarijním stavu.  V roce 2013 bylo vypsáno 
výběrové řízení a byla uzavřena smlouva o dílo. S ohledem na dobu schválení finančních 
prostředků a čas nutný pro výrobu oken a dveří nebylo již možné akci realizovat v roce 2013.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 103 900 Kč. Finanční prostředky budou použity na úhradu výměny vodoměrů 
studené a teplé vody u více domů s pečovatelskou službou v souladu se smlouvou o dílo. Prostředky 
na tuto akci byly schváleny v listopadu 2013. Ihned po schválení bylo vypsáno výběrové řízení. 
Oslovené organizace již nebyly schopny z kapacitních důvodů výměnu realizovat v roce 2013, tudíž 
práce budou realizovány v lednu 2014.

Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu požádal o rozpočtové opatření –
převod finančních prostředků ve výši 112 500 Kč na výdaje související s přípravou a průběhem 
veřejné zakázky na služby Právní služby a služby související s přípravou a administrací výběrového 
řízení na provozovatele městské autobusové dopravy ve statutárním městě Přerově v letech              
2013 - 2023.

Městská policie požádala o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 277 900 Kč. 
Oproti původnímu předpokladu došlo k nástupu 3 nových strážníků až k datu 02.01.2014. Tyto je 
třeba vybavit výstrojí a výzbrojí a budou vysláni na povinný 12týdenní kurz do akreditovaného 
školicího střediska Městské policie Ostrava k profesní přípravě na prolongační zkoušku. Výše uvedené 
finanční prostředky budou použity:

- 106 000 Kč na výstrojní součástky (kompletní oděvní vybavení),
- 33 100 Kč na výzbroj a technické pomůcky (střelné zbraně, radiostanice, diktafony),
- 63 900 Kč na školení (poplatky za školení, zbrojní průkaz, prolongační zkoušku),
- 74 900 Kč cestovné do školícího zařízení (jízdné, stravné, poplatek za ubytování).
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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

124 479,6 * + 14 649,7 139 129,3

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

2141 120 Vnitřní obchod

(marketing a propagace)

226,0 + 30,0

+ 26,0

282,0

320 Veřejné zakázky 300,0 + 1 260,8 1 560,8

6171 33X Činnost místní správy

(platy, pojistné aj.)

149 867,4 + 474,0 150 341,4

6171 35X Činnost místní správy

(informatika, GIS)

7 894,6 + 1 265,7

+ 709,0

9 869,3

6171 360 Činnost místní správy (správa) 19 975,0 + 376,7

+ 245,0

+ 257,0

20 853,7

5311 360 Bezpečnost a veřejný pořádek 0,0 + 109,0 109,0

3699 410 Ostatní záležitosti bydlení, 
komunálních služeb a územního 
rozvoje (infrastruktura)

500,0 + 3 103,5 3 603,5

3639 410 Komunální služby a územní

rozvoj j. n. (koncepce a rozvoj)

600,0 + 350,6 950,6

410 Projektové dokumentace

(koncepce a rozvoj)

2 300,0 + 1 811,3 4 111,3

420 Projektové dokumentace

(projektový manažer)

165,0 + 1 485,3 1 650,3

3635 430 Územní plánování (studie a ÚPD) 0,0 + 500,0 500,0

3313 510 Filmová tvorba, distribuce, kina

a shromažďování audiovizuálních

archiválií

330,0 + 40,0 370,0
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PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

3319 510 Ostatní záležitosti kultury

(Hvězdárna)

27,0 + 20,0 47,0

3322 510 Zachování a obnova kulturních

památek (zámek)

815,0 + 12,0

+ 25,0

852,0

2212 520 Silnice 2 385,9 * + 322,9

+ 11,9

+ 132,0

2 852,7

2219 520 Ostatní záležitosti pozemních

komunikací

1 077,5 + 5,2

+ 47,6

+ 7,2

+ 45,0

+ 8,5

1 191,0

3639 530 Komunální služby a územní

rozvoj j. n.

5 624,6 + 78,8

+ 18,8

5 722,2

3612 540 Bytové hospodářství 27 994,0 * + 550,0

+ 422,2

+ 178,2

+ 226,2

29 370,6

4351 540 Osobní asistence, pečovatelská

služba a podpora samostatného

bydlení

7 266,0 + 103,9 7 369,9

2221 730 Provoz veřejné silniční dopravy

(úhrada kompenzace v městské

a příměstské autobusové dopravě)

32 300,0 + 112,5 32 412,5

5311 900 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 979,5 + 277,9 2 257,4

* počáteční stavy navazují na jinou předlohu
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                                                                                                                                    příloha č. 2

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU

Výdajová část v tis. Kč

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                 
po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový program 21 455,0 * + 3 103,5 24 558,5

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu


