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Název materiálu:

Rozpočtové opatření č. 8 a č. 9

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů dle přílohy.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova se předlohou Rozpočtové opatření č. 8 zabývala na své 91. schůzi dne 14. 
5. 2014 a podala návrh Zastupitelstvu města Přerova ke schválení. Předlohami Rozpočtové
opatření č. 9 a Rozpočtové opatření č. 9 - dodatek se Rada města Přerova bude zabývat na své 
92. schůzi konané dne 4. 6. 2014. 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 účelových dotací do rozpočtu 
města a úpravy provozního charakteru.

Důvodová zpráva:

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření - posílení 
rozpočtu o 70 000 Kč. U bytového domu Kainarova 12 v Přerově je nutné provést menší 
opravy omítek a malbu společných prostor s následným úklidem (20 000 Kč). Dále bude 



realizován přístupový chodník k domu. Budou vybourány stávající betonové nesouvislé 
plochy, rozebrána dlažba a realizován nový chodník, včetně podkladní vrstvy, obrubníků a 
souvisejících prací (50 000 Kč).

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření - posílení 
rozpočtu o 525 000 Kč - na poskytnutí mimořádné účelové dotace subjektu Společenství 
vlastníků jednotek domu č.p. 2520, č.p. 2519, č.p. 2518, Jižní čtvrť III/8, 9, 10, IČ: 29461227, 
se sídlem Přerov I – Město, Jižní čtvrť 2520/8, PSČ 75002, ve výši 49,5 % skutečně 
vynaložených nákladů, max. však ve výši 525 000 Kč na opravu střešního pláště domu č.p. 
2520, č.p. 2519, č.p. 2518, Jižní čtvrť III/8, 9, 10 v Přerově, příslušném k části obce Přerov I -
Město, na pozemku p.č. 5745/21 v k.ú. Přerov, v souladu se záměrem schválených 
Zastupitelstvem města Přerova dne 28. 4. 2014 (č. 1032/23/4/2014).

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření - posílení 
rozpočtu o 852 100 Kč - na dofinancování akce Gen. Štefánika 4 – výměna střešní krytiny. Po 
vypracování projektové dokumentace pro realizaci byly rozpočtové náklady vyčísleny ve výši 
1 752,1 tis. Kč vč. DPH. Při návrhu rozpočtu se vycházelo z nabídky firmy, ale při 
vypracování projektové dokumentace došlo k zjištění nutného většího rozsahu oprav a 
celková oprava střešní krytiny je včetně opravy komínů, výměny všech klempířských prvků, 
výměny poškozeného dřevěného podbití (celoplošné), provedení nadstřešní části schodiště, 
výměny střešních oken - výlezů a souvisejících prací.

Uvedené požadavky budou kryty částí příjmů z nebytových prostor, jejichž prodej schválilo 
Zastupitelstvo města Přerova dne 28. 4. 2014 (č. 1020/23/4/2014) v celkové výši cca 17 mil. 
Kč. Z této částky již bylo 7 mil. Kč schváleno v původním rozpočtu města na rok 2014.

Odbor ekonomiky požádal o rozpočtové opatření - snížení rozpočtu celkem o 170 000 Kč. 
Příspěvková organizace Kulturní a informační služby města Přerova provedla přepočet odpisů 
nemovitého majetku svěřeného jí k hospodaření zřizovatelem. Jedná se o změnu doby 
použitelnosti objektu Městský dům, která byla po vybudování nového MIC a zhodnocení 
reálného stavu stanovena do roku 2114, tj. na dobu 100 let. V hlavní činnosti se to projeví 
snížením odvodu z odpisů o 170 000 Kč, současně snížením příspěvku na provoz o tuto 
částku a v doplňkové činnosti se sníží odvod z odpisů o 81 700 Kč, které budou nahrazeny 
zvýšenými příjmy u poplatku z ubytovací kapacity.

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – zapojení neinvestiční dotace 
od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 70 000 Kč do rozpočtu města. 
Jedná se o posílení příspěvku na provoz MŠ Přerov, Komenského 25 o dotaci na projekt 
Program na podporu integrace romské komunity s názvem Hola, hola, škola volá!

Odbor sociálních věcí a školství a odbor správy majetku a komunálních služeb požádaly o 
rozpočtové opatření - převod finančních prostředků ve výši 345 000 Kč - na zajištění 
odstranění havárie vlhkosti v tělocvičně MŠ Vinary, která se odloučeným pracovištěm ZŠ J. 
A. Komenského a MŠ Přerov-Předmostí, Hranická 14.

Městská policie požádala o rozpočtové opatření - posílení rozpočtu celkem o 1 103 000 Kč -
na realizaci akce nad 500 Kč Digitální záznamové zařízení a 2 kamerové body. Na 
financování této akce bude zapojena investiční účelová dotace od Ministerstva vnitra ČR ve 
výši 320 000 Kč, konkrétně na rozšíření MKDS o 2 kamerové body včetně příslušenství a 
rezerva ve výši 783 000 Kč vytvořená v rozpočtu k tomuto účelu, z toho spoluúčast města na 



pořízení 2 kamerových bodů činí 36 000 Kč. Dále bude pořízeno digitální videozáznamové 
zařízení a propojeny nové kamerové body s nejbližším uzlem optické sítě.

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření - úpravu rozpočtu příspěvkové 
organizace Sociální služby města Přerova. Organizace získala transfer od Ministerstva práce a 
sociálních věcí ČR na poskytování sociálních služeb ve výši přesahující původně 
předpokládanou částku o 5 067 000 Kč. Snížení rozpočtu organizace o 2 000 000 Kč je 
obsaženo v jiném materiálu. Na základě následných jednání budou finanční prostředky ve 
výši 3 067 000 Kč využity těmto účelům:
• 1 500 000 Kč - dofinancování provozu organizace,
• 151 000 Kč - osobní ochranné pracovní pomůcky (pečovatelská služba),
• 80 000 Kč - 400 ks jídlonosičů (pečovatelská služba),
• 230 000 Kč - pečovatelská lůžka s elektrickým polohováním (domov pro seniory),
• 42 000 Kč - inkontinentní podložky do lůžek (domov pro seniory),
• 199 000 Kč - nábytkové vybavení - herny, šatny dětí (městské jesle),
• 195 000 Kč - venkovní herní prvky a mobiliář (městské jesle),
• 38 000 Kč - 2 ks mrazniček (městské jesle),
• 65 000 Kč - výměna stropních svítidel, el. zásuvek a vypínačů (městské jesle),
• 35 000 Kč - klimatizační jednotka (městské jesle),
• 99 000 Kč - rekonstrukce sprch zaměstnanců (městské jesle),
• 85 000 Kč - nábytkové vybavení šaten zaměstnanců (městské jesle),
• 95 000 Kč - nábytkové vybavení kanceláře (městské jesle),
• 22 000 Kč - sádrokartonová příčka (městské jesle),
• 72 000 Kč - výměna podlahových krytin (městské jesle),
• 95 000 Kč - výměna vnitřních dveří (městské jesle),
• 64 000 Kč - vybavení relaxační místnosti (denní pobyt).

Další požadavky na rozpočet statutárního města Přerova (v tis. Kč)  
MAJ výměna a doplnění 

cyklistických stojanů ve městě
165,0 

MAJ nákup a instalace dopravních 
zrcadel v Přerově

100,0 

MAJ dofinancování akce Napojení 
uličních vpustí na MK u domů 
Jižní
čtvrť I č. 2471/16-14, Přerov -
kovové chráničky na plynové 
potrubí

60,0 

MAJ úprava zarostených krajnic 
MK ul. K Lesu v Penčicích

70,0 

KP rekonstrukce hrobky Františka 
Slaměníka (dotace obci 
Radslavice)

86,0 

MAJ provozně bezpečnostní 
posudek na stromy v místních 
částech

50,0 

MAJ kompletní oprava fasády domu 
Kojetínská 5 (hrozí pád části 

82,0 



omítky)
MAJ oprava havarijního stavu 

kanalizace v domě Kojetínská 
1826

9,5 

MAJ oprava omítky nad vstupními 
dveřmi do domu Kainarova 12

15,0 

VNITŘ dokrytí nákladů na pořízení 
výpočetní techniky v rámci 
projektu
Podpora standardizace orgánů 
sociálně-právní ochrany v 
Přerově

67,0 

MAJ oprava silnice ul. Hranická, 
obrubníky u autobusového 
zálivu

80,0 

SVŠ záměr poskytnutí dotace Svazu 
tělesně postižených v ČR

20,0 

SVŠ záměr poskytnutí dotace Alfa 
handicap - Sdružení občanů …

30,0 

SVŠ záměr poskytnutí dotace 
Oblastní charitě Přerov

30,0 

MAJ Informační tabule o 
kamerovém systému (PD a 
realizace)

50,0 

MAJ znalecký posudek na herní 
prvky skateparku

20,0 

MAJ koupě pozemků p. č. 5307/544 
a p. č. 5307/548

224,8 

MAJ vybudování retardéru na ul. 
Bezručova

55,0 

MAJ rozšíření veřejného osvětlení 
podél domu Trávník 33

112,0 

MAJ vybudování sociálního zařízení 
a sprchového koutu v ČČK, U 
Bečvy 1

120,0 


