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Název materiálu:

Rozpočtové opatření č. 6

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. 6 zabývala na své 88. schůzi dne 9. 
4. 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. Vedle zapojení neinvestičních dotací se jedná 
zejména o zapojení zdrojů zůstatku rozpočtového hospodaření města roku 2013 k pokrytí 
nových požadavků.

Důvodová zpráva:

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu Městské 
knihovny v Přerově celkem o 326 000 Kč. Jedná se o dotace z programů Ministerstva kultury 
ČR:
• investiční dotace na pořízení serveru z projektu Server pro provoz AKS Clavius MARC21 a 



RDP (115 000 Kč),
• neinvestiční dotace na pořízení software z projektu Server pro provoz AKS Clavius 
MARC21 a RDP (35 000 Kč),
• investiční dotace na pořízení software z projektu Přechod na interní formát MARC21 z 
grantu VISK 3 (95 000 Kč),
• neinvestiční dotace na kooperativní tvorbu a využívání národních autorit z programu VISK 
9 – Rozvoj Souborného katalogu CASLIN a souboru národních autorit (81 000 Kč).

Do příjmové části rozpočtu budou zapojeny vratky vyplývající z finančního vypořádání za rok 
2013 – vratka od příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova ve výši 
29 177,78 Kč a vratka po vyúčtování skutečně dosažené prokazatelné ztráty při výkonu 
příměstských linek od společnosti ARRIVA MORAVA, a. s., ve výši 10 224 Kč.

Na základě rozhodnutí MPSV ČR o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro rok 2014 na 
úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-
právní ochrany dětí v roce 2014 bude do rozpočtu zapojena polovina přiznané dotace ve výši 
3 184 281 Kč. Rozpočet města výdaje k tomuto účelu již obsahuje, dotace byla zařazena na 
pol. 2329 v předpokládané výši.

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtová opatření – zapojení investiční dotace od 
Olomouckého kraje ve výši 60 000 Kč do rozpočtu města a posílení rozpočtu celkem o 
260 000 Kč. Finanční prostředky ve výši 140 000 Kč (včetně dotace ve výši 60 000 Kč) 
budou použity na pořízení zásahového vozidla pro JSDH Kozlovice, kde po útlumu činnosti v 
roce 2012 došlo v roce 2013 k omlazení a rozšíření počtu členů zásahové jednotky SDH 
Kozlovice a zařazení této jednotky do požárního poplachového plánu HZS Olomouckého 
kraje. Na zajištění provozuschopnosti jednotky a zajištění provozu vozidla je nutné jednotku 
dovybavit výzbrojí a ostatní minimální potřebnou technikou, využitelnou k odbornému 
výcviku a k eventuálním zásahům. Další finanční prostředky tedy budou využity na polep s 
nápisy nově pořízeného automobilu, provedením STK, přepisem vozidla na město apod. 
Částka ve výši 180 000 Kč bude použita na nákup ojeté automobilové stříkačky od města 
Kojetín pro JSDH Újezdec. Stávající vozidlo JSDH Újezdec je 38 let staré a značně 
poruchové, což znamená i vysoké náklady na servisní práce. V uvedené místní části se 
neustále rozšiřuje domovní zástavba, ve které je třeba v případě přívalových dešťů a 
vznikajících povodní nutné provádět zásah cisternovým vozidlem.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtová opatření – úpravy a 
posílení rozpočtu za účelem financování akce Systém pro separaci a svoz BRKO. Jedná se o 
nákup odpadových nádob na BRKO. Předpokládané náklady akce činí 6 100 000 Kč včetně 
DPH a bylo požádáno o dotaci v rámci Operačního programu životního prostředí. Současně 
budou zapojeny účelové finanční prostředky od firmy EKOKOM v celkové výši 4 500 000 
Kč a částka 1 600 000 Kč z výsledku hospodaření města za rok 2013.

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 40 000 Kč – na 
aktivity projektu Stopami Žerotínů, konkrétně na převoz putovní výstavy do Přerova.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu celkem o 689 500 Kč na:
• úpravu příjezdu k domu ul. Sokolská 3 a dofinancování opravy uliční vpusti ul. Bratrská 
(142 500 Kč),
• na rekonstrukci odvodnění části místní komunikace na ul. Koliby (80 000 Kč),



• výměnu dopravního značení za reflexní, jedná se o další etapu výměny svislých dopravních 
značek za reflexní (300 000 Kč),
• na realizaci akce zjednosměrnění části ul. Dvořákova (u MŠ) na základě zpracované 
projektové dokumentace (20 000 Kč),
• zpracování projektové dokumentace na nasvětlení přechodů ul. Komenského (u bývalé 
Hygieny) a ul. Velká Dlážka (u Strojaře), jedná se o zajištění bezpečnosti chodců za snížené 
viditelnosti (50 000 Kč),
• dofinancování opravy 2 uličních vpustí na ul. Bratrská (60 000 Kč),
• opravu uliční vpusti v prostoru ul. Bartošova – nábř. PFB (37 000 Kč).

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu o 50 000 Kč – na opravu rozpadlého schodiště u domu B. Němce 14, kde došlo k 
rozpadu schodů vedoucích k parkovišti.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu celkem o 562 000 Kč na:
• další etapu kácení dřevin dle posudku dendrologa (115 000 Kč),
• realizaci stavby Posun oplocení, terénní úpravy p. č. 40/1 v k. ú. Přerov, ul. Kratochvílova, 
před jídelnou Dida, jedná se o přesunutí oplocení na budoucí hranici pozemků mezi p. č. 40/1 
a 39 v k. ú. Přerov, výškovou úpravu terénu, odstranění keřové výsadby, přesun nadzemního 
hydrantu včetně prodloužení vodovodní přípojky a náhradní výsadby za odstraněné keře 
(172 000 Kč),
• opravu dřevěných mostů v parku Michalov, jedná se zejména o odstranění nánosu nečistot, 
ošetření mostních prvků biocidním přípravkem, impregnaci všech konstrukčních prvků, 
doplnění roznášecích podélníků, výměnu poškozených fošen a úpravu záhlaví trámů na 
opěrách (150 000 Kč),
• posouzení bezpečnosti stromů v k. ú. Přerov, budou provedeny kontroly zdravotního stavu 
dřevin v majetku statutárního města Přerova (80 000 Kč),
• odstranění betonových základů na travnaté ploše a terénní úpravy u domu Budovatelů 5. V 
travnaté ploše u uvedeného domu se nachází zbytky betonových základů po dnes již 
neexistujícím mobiliáři – klepače, pergoly apod. (45 000 Kč).

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu o 222 000 Kč – na pokračování zkušebního provozu sběru bioodpadu v období jaro 
– podzim, tj. úhrada za svoz a odstranění bioodpadu na zařízení k tomu určeném.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu o 270 000 Kč – na vybudování autobusové zastávky pro výstup cestujících – Přerov, 
nemocnice-brána dle platné ČSN. V měsíci lednu obdržel odbor správy majetku od odboru 
evidenčních a správních služeb upozornění, že ke dni 31.03.2014 končí dočasnost autobusové 
zastávky v místě bočního vchodu do Nemocnice Přerov. Dočasnou autobusovou zastávku na 
každém spoji linky 925001 v ranních hodinách využívá přibližně 5-15 cestujících. Skladba 
cestujících je v ranních hodinách zejména zaměstnanci nemocnice a později i pacienti do 
nemocnice dojíždějící. Jak je v upozornění uvedeno, statutární město Přerov nechalo 
zpracovat projekt Optimalizace MAD Přerov, jehož cílem je dosáhnout optimální a 
ekonomicky efektivní dopravní obslužnost v rámci provozu MAD Přerov, jehož výstupem je 
návrh optimalizovaných jízdních řádů MAD Přerov a který doporučuje zastavování autobusů 
MAD Přerov na autobusové zastávce Přerov, nemocnice-brána. Aby mohla být zastávka 
provozována, je nutné provést úpravy dle platné ČSN.



Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu o 42 000 Kč – na zpracování projektové dokumentace na výměnu vnitřních rozvodů 
pitné vody, teplé vody, cirkulace, požárních rozvodů a kanalizace v objektu ubytovny Chemik 
z důvodu havarijního stavu. Součástí projektové dokumentace bude i zpráva Požárně 
bezpečnostního řešení, statické posouzení a položkový rozpočet. Dokumentace bude řešit 
nové vstupy do bytových šachet z centrálních chodeb a osazení bytových vodoměrů pitné i 
teplé vody do každé bytové jednotky.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu o 92 300 Kč – na dofinancování výstavby II. etapy opěrné zídky u domu Žerotínovo 
nám. 44 (celkové výdaje 330 900 Kč). Tato část zídky se prozatím nezřítila, přestože je 
viditelně narušená a její realizaci je nutné provést v průběhu roku 2014 i s ohledem na to, že 
garáže, které sousedí s danou zídkou, byly v prosinci 2013 prodány z majetku města do 
osobního vlastnictví. V případě zřícení zídky by mohlo dojít i k poškození uvedených prostor 
a zranění osob.

Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu požádal o rozpočtové 
opatření – převod finančních prostředků v celkové výši 31 700 Kč – na úhradu za vypracování 
znaleckých posudků Ústavu soudního lékařství nemocnice Olomouc.

Odbor ekonomiky požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 1 563 200 Kč. Dne 
11.07.2008 byla mezi statutárním městem Přerov a Dexia Kommunalkredit Bank AG 
uzavřena smlouva o úvěru do výše 300 mil. Kč se splatností 15 let na financování akcí 
statutárního města Přerova v letech 2008-2013. Úvěr bylo možné čerpat opakovaně do 
31.12.2013 s tím, že po ukončení období čerpání bude vyhotoven splátkový kalendář. Tento 
město obdrželo dne 31.01.2014, splátky jistiny jsou pro letošní rok vyčísleny celkem na 31 
263 157,92 Kč, přičemž předběžně vyčíslená částka zahrnutá v rozpočtu 2014 je o výše 
uvedenou částku nižší.

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
předškolních zařízení celkem o 145 000 Kč, základních škol celkem o 820 000 Kč a školních 
jídelen o 350 000 Kč k těmto účelům:
• oprava rozvodů vody MŠ Kouřílkova (100 000 Kč),
• nákup povlečení pro mateřské školy (45 000 Kč),
• oprava sociálních zařízení – stupačky ZŠ Trávník (275 000 Kč),
• oprava havarijního stavu sklepa – tělocvičny v MŠ Vinary patřící pod ZŠ a MŠ Hranická 
(345 000 Kč),
• pořízení jídlonosičů na diety a dopravu (350 000 Kč),
• posílení rozpočtu ZŠ Přerov, Želatovská 8, na opravu učebny fyziky a chemie, což zahrnuje 
vybavení stoly, židlemi, moduly na vodu a odpad, elektropanely a rozvaděče (200 000 Kč).

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 3 000 Kč – na 
dofinancování akce Do práce na kole 2014. Základním cílem soutěže je zvýšit počet občanů, 
kteří se pravidelně dopravují do zaměstnání na jízdním kole. V současnosti je na akci v 
rozpočtu 20 000 Kč. Požadované navýšení bude použito na náklady na propagaci akce v 
ulicích města.
Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 5 500 Kč – na 
zajištění pronájmu dopravního hřiště s instruktory na akci Na kole – kolem sokolovny. Akce 
bude mediálně propagována jako součást cyklistických akcí v rámci kampaně Do práce na 
kole.



Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu celkem o 824 000 Kč – na dofinancování zpracování tzv. průkazů energetické 
náročnosti budov. Průkazy budou zajištěny pro všechny objekty, které splňují požadavek 
zákona a nemají průkaz dosud zpracovaný. Zejména se jedná o objekty školských zařízení, 
sociálních zařízení, kulturních zařízení a kancelářských budov magistrátu. Celkové náklady 
na pořízení průkazů budou ve výši 929 000 Kč.

Odbor ekonomiky požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 299 000 Kč na 
navýšení příspěvku pro Kulturní a informační služby města Přerova, a to ve výši organizací 
nedočerpaných finančních prostředků roku 2013. V souvislosti s převzetím budovy 
Městského domu k hospodaření organizací k datu 01.01.2014 bylo zjištěno, že je nutné 
provést opravy potřebné pro zajištění bezpečnosti, splnění hygienických norem a funkčnosti 
provozu v hlavní činnosti. Finanční prostředky budou použity na:
• opravu nouzového osvětlení (50 000 Kč),
• opravu kamerového systému (99 000 Kč),
• vymalování chodeb, šaten, sociálního zařízení a vestibulu (150 000 Kč).

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu o 550 000 Kč na nákup 50 ks křesel (cena za kus 6 670 Kč včetně DPH) a 8 stolů 
(cena za kus 27 000 Kč včetně DPH) do kavárny Městského domu. K výměně kavárenského 
nábytku vedou zkušenosti z praxe, které ukázaly, že nejen starší občané mají problémy do 
křesla usednout a následně vstát. Kavárna je i z tohoto důvodu seniory málo navštěvovaná. 
Městský dům se svými reprezentativními prostorami má veřejnosti sloužit nejen k návštěvám 
kulturních představení, ale měl by občanům nabízet i možnost příjemného posezení.

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 10 000 Kč. V září 
2014 se Přerov stane hostitelským městem valného shromáždění a celostátního odborného 
semináře Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR. Finanční prostředky jsou 
určeny dofinancování nákladů spojených s pronájmem konferenčních prostor a konferenční 
techniky (ozvučení apod.).

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 750 000 Kč – na 
zpracování jednotného vizuálního stylu statutárního města Přerova, v souladu s usnesením 
Rady města Přerova konané dne 20. prosince 2010 (č. 93/3/2/2010).

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 130 000 Kč – na 
účast statutárního města Přerova na 8. ročníku mezinárodního festivalu architektury 
Architecture Week Praha 2014, který se koná ve dnech 15. 9. 2014 – 12. 10. 2014 v Jiřském 
klášteře na Pražském hradě. V rámci expozice bude vystavena maketa modelu města Přerova 
a zpracována videoprojekce, zaměřená na přerovskou moderní architekturu, včetně Tyršova 
mostu.

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 319 000 Kč – za 
účelem přípravy knihy Krvavá noc na Švédských šancích. Významný přerovský historik 
PhDr. František Hýbl se touto problematikou zabývá již delší dobu a v současné době k 
výročí těchto tragických událostí připravuje a zpracovává nové prameny a informace. 
Finanční prostředky jsou určeny zejména na tiskové práce a grafické zpracování.

Odbor koncepce a strategického rozvoje požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 



1 100 000 Kč – na vypracování projektových dokumentací na rekonstrukci objektů Horní 
náměstí č. p. 9, 10 v Přerově pro potřeby přemístění radnice.

Odbor koncepce a strategického rozvoje požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 
4 000 000 Kč. Finanční úřad pro Olomoucký kraj provedl v druhé polovině minulého roku 
daňovou kontrolu a zjistil porušení rozpočtové kázně v souvislosti s dotací poskytnutou 
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na akci Regenerace panelového sídliště Předmostí – 9. 
etapa. Důvodem porušení rozpočtové kázně je nedodržení termínu realizace akce uvedeného v 
Rozhodnutí o dotaci. Se závěrem kontrolního zjištění město Přerov nesouhlasilo a proti 
platebnímu výměru podá v zákonné lhůtě odvolání (návrh byl projednán radou dne 9. 4. 
2013). Po rozhodnutí o odvolání nabyde platební výměr právní moci a do 15 dnů od nabytí 
právní moci platebního výměru bude třeba provést odvod do státního rozpočtu.

Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření města za rok 2013 ve výši 38 719,8 tis. Kč 
budou převedeny do rezervy za účelem:
• poskytnutí dotace pro Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje k částečné úhradě 
nákladů spojených s pořízením preventivních předmětů a materiálů, tato dotace byla 
schválena v roce 2013 a nebyla čerpána (15 000 Kč),
• předpokládané úhrady nákladů spojených s opravami nebytových prostor domu Žerotínovo 
nám. 15 (200 000 Kč),
• rozsáhlejších úprav lávky u loděnice, po opětovném zahoření bude zřejmě provedeno nové 
výběrové řízení na provedení oprav (1 330 000 Kč),
• vrácení nedočerpaných půjčených finančních prostředků od společnosti Teplo Přerov, a. s., 
po ukončení akce ZŠ Svisle – energetické opatření - zateplení (3 174 800 Kč),
• navýšení podílu města ve firmě Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., druhá část, v souladu s 
uzavřenou dohodou (10 000 000 Kč),
• pro případ neplnění daňových příjmů, v letošním roce je avizován pokles plnění daně z 
příjmů právnických osob, v současné době v porovnání s prvním čtvrtletím roku 2013 
vykazuje tato daň propad 12,5 mil. Kč, dle Ministerstva financí ČR představuje riziko 
zejména uplatnění daňových ztrát vzniklých a vytvořených v předchozích zdaňovacích 
obdobích jako položek odčitatelných od základu daně a pokračování nárůstu objemu 
uplatňovaných odpočtů na realizaci projektů vědy a výzkumu (9 000 000 Kč),
• financování projektu Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova 
IOP 09 (15 000 000 Kč), a to pro případ problémů se získáním dotace v přepokládané výši 
tak, aby bylo možné následně plnit v souladu s platnou úvěrovou smlouvou.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu o 100 000 Kč na nákup 2 kotců pro útulek pro zvířata. Tímto opatřením dojde k 
navýšení kapacity útulku o 2 – 4 psy (v závislosti na jejich velikosti a povaze).


