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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 č. 2

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. 2 zabývala na své 84. schůzi dne 
29. 1. 2014 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 zdrojů Vánoční sbírky 2013         
a požadavky na realizaci akcí, které je třeba zabezpečit prioritně.

Důvodová zpráva:

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 1 400 Kč. Jedná 
se o zvýšení příspěvku na odpisy nemovitého majetku na základě provedeného technického 
zhodnocení dle požadavku Hasičského záchranného sboru v MŠ Přerov, Komenského 25.

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 365 723,20 Kč. 
Jedná se o posílení příspěvku na provoz ZŠ Přerov, B. Němcové 16, na základě Rozhodnutí                   
o poskytnutí neinvestiční dotace na projekt z OVPK s názvem Škola pro všechny ve výši druhé       
40% zálohy.
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Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – zapojení výtěžku veřejné sbírky pod 
vánočním stromem do rozpočtu města Přerova. Výtěžek činí celkem 12 617 Kč a bude v souladu           
s účelem veřejné sbírky poukázán Svazu tělesně postižených v ČR – místní organizaci Přerov na 
pořízení mechanického invalidního vozíku, který bude k dispozici pro širokou veřejnost v půjčovně 
kompenzačních pomůcek.

Odbor ekonomiky požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 3 000 000 Kč na dofinancování 
účasti statutárního města Přerova na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace 
Přerov, a. s., v roce 2014. Uzavřením Dohody o spolupráci při přípravě a realizaci stavby kanalizace 
Dluhonice a Kozlovice v rámci projektu Přerov – výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače 
s napojením Dluhonic a Kozlovic se statutární město zavázalo k poskytnutí zdrojů v celkové výši 
20 mil. Kč v letech 2014 a 2015. Ve schváleném rozpočtu statutárního města na rok 2014 je k tomuto 
účelu vymezeno 7,0 mil Kč s tím, že v důvodové zprávě je uvedeno, že akce bude dofinancována 
ze zdrojů dotace získané na akci Cyklostezka Želatovská. Dotace na předmětnou akci ve výši 
4 134 000 Kč byla připsána na účet statutárního města v závěru roku 2013 a její zapojení a převod 
do rezervy rozpočtu řeší předloha Rozpočtové opatření č. 18 a č.19.

Protože aktuálně vyplynula nutnost řešit některé požadavky odborů je navrhováno, aby následující 
akce byly zafinancovány ze zbývajících zdrojů výše uvedené dotace, přičemž v rámci finančního 
vypořádání vrátí příslušné odbory tyto finanční prostředky z úspor odboru roku 2013 do rozpočtu 
města k financování investičních akcí a zdroje dotace budou využity v souladu s původním plánem.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu            
o 587 000 Kč na opravu části místní komunikace v Dluhonicích, ul. U Zbrojnice. Na tuto stavbu byla 
zpracována projektová dokumentace a probíhá stavební řízení. Vzhledem k tomu, že nebylo vydáno 
stavební povolení nebylo možné stavbu soutěžit. V průběhu roku 2013 obdržel odbor částku 1 mil. Kč 
na opravy komunikací. Financování akce bylo předpokládáno z těchto zdrojů, ale nebyly ještě známy 
náklady na její realizaci.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu            
o 146 000 Kč na dozbrojení stávajícího propustku v Dluhonicích v rámci protipovodňových opatření. 
Jedná se o dozbrojení o regulační stavítko za účelem omezení průtoku vzedmuté hladiny toku řeky 
Bečvy do prostoru části Dluhonic. Komplikovaná jednání s Českými drahami byla ukončena 
v prosinci 2013 uzavřením smlouvy o věcném břemeni. Bylo požádáno o vydání stavebního povolení.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu            
o 190 000 Kč na doplnění plastiky Předmostím až do pravěku. Jedná se o palisádu a její nasvětlení. 
Akce byla vysoutěžena v závěru roku 2013. Do konce roku však nebyla uzavřena smlouva o dílo, 
neboť odbor prověřoval u vítězného uchazeče nezvykle nízkou nabídkovou cenu. Tento dodavatel 
uznal chybu v nabídce a ze soutěže odstoupil. S druhým dodavatelem v pořadí nebyla doposud 
uzavřena smlouva o dílo.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu            
o 140 000 Kč na úhradu kupní ceny dle usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 900/20/3/2013 ze dne 
21.10.2013 – nabytí spoluvlastnického podílu id. 1/8 na pozemcích p. č. 6724/4, 6724/5 a 6724/7      
v k. ú. Přerov.

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 46 000 Kč.  
Finanční prostředky budou využity na zajištění financování probíhajících a naplánovaných 
preventivně osvětových činností oddělení sociální prevence a pomoci.
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příloha č. 1

Příjmová část v tis. Kč

PAR POL ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet      
po úpravě

3111 2122 610 Odvody příspěvkových

organizací (MŠ)

132,9 + 1,4 134,3

2321 Přijaté neinvestiční dary 0,0 + 12,6 12,6

4116 210 Ostatní neinvestiční přijaté 
transfery ze státního rozp.  

0,0 + 365,7 365,7

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

139 129,3 * + 4 109,0   143 238,3

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Výdajová část v tis. Kč

PAR ORJ rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

3111 610 Předškolní zařízení 8 900,0 + 1,4 8 901,4

3113 610 Základní školy 22 903,8 + 365,7 23 269,5

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc

ostatním skupinám obyvatelstva

0,0 + 12,6 12,6

2399 210 Ostatní záležitosti vodního

hospodářství (nákup akcií)

7 000,0 + 3 000,0 10 000,0

2212 520 Silnice 2 852,7 * + 587,0 3 439,7

2321 520 Odvádění a čištění odpadních vod

a nakládání s kaly (údržba vod.

zařízení)

930,0 + 146,0 1 076,0

3745 52X Péče o vzhled obcí a veřejnou

zeleň (úpravy veřejných

prostranství aj.)

5 652,1 + 190,0 5 842,1

3639 530 Komunální služby a územní

rozvoj j. n.

5 722,2 * + 140,0 5 862,2

4379 635 Ostatní služby a činnosti v oblasti   
sociální prevence

0,0 + 46,0 46,0

* 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

610 Školská zařízení 39 756,8 + 367,1 40 123,9

Dotace, přímé podpory a grantový program 24 558,5 * + 12,6 24 571,1

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu


