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Název materiálu:

Rozpočtové opatření č. 12 a č. 13

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. 12 zabývala na své 96. schůzi dne 6. 
8. 2014 a podala návrh Zastupitelstvu města Přerova ke schválení. Předlohou Rozpočtové 
opatření č. 13 se Rada města Přerova zabývala na své 97. schůzi konané dne 25. 8. 2014 a 
podala návrh Zastupitelstvu města Přerova ke schválení. 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 dostupných zdrojů k řešení aktuálních požadavků odborů, včetně úprav provozního 
charakteru.

Důvodová zpráva:

Odbor ekonomiky požádal o rozpočtové opatření - snížení rozpočtu o 3 315 500 Kč. V 



rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2014 byla za účelem úhrady daně z příjmu 
právnických osob vyčleněna částka 20 mil. Kč. Na základě zpracování daňového přiznání 
daňovým poradcem bude město hradit tuto daň za rok 2013 ve výši 16 684 500 Kč. Vzhledem 
k tomu, že město je současně i příjemcem této daně, bude v odpovídající výši upravena 
příjmová a výdajová část rozpočtu.

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – zapojení zbývající části dotace ve výši 
48 000 Kč získané na projekt „Zvýšení kvality řízení na Magistrátu města Přerova“, který byl 
realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ukončen k 
1. 7. 2013.

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 druhá část přiznané dotace ve výši 
3 512 219 Kč. Rozpočet města výdaje k tomuto účelu již obsahuje, dotace byla původně 
zařazena na pol. 2329 v předpokládané výši. Uvolněné finanční prostředky, včetně finančních 
prostředků ve výši 2 000 000 Kč původně určených na dotaci společnosti Regionální letiště 
Přerov, a. s. v roce 2014, budou použity k pokrytí níže uvedených požadavků. Částka 
1 197 200 Kč bude rezervována na akci ZŠ Trávník - výměna střešní krytiny, jejíž realizace 
se předpokládá v příštím roce.

Odbor ekonomiky požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu ve výši 3 177 800 Kč. 
Dne 15. 4. 2013 schválilo Zastupitelstvo města Přerova uzavření smlouvy o půjčce mezi 
statutárním městem Přerov a společností Teplo Přerov, a. s., na jejímž základě byla městu 
poskytnuta bezúročná půjčka ve výši 22 mil. Kč na financování zateplování objektů školských 
zařízení, prioritně na akci „ZŠ Svisle – energetická opatření – zateplení“. Realizace 
předmětné akce probíhala v letech 2013 – 2014, celkové náklady dosáhly výše 18 822 173,07 
Kč. Neproinvestované prostředky budou vráceny formou mimořádné splátky jistiny výše 
uvedené půjčky. K tomuto účelu budou převedeny zejména prostředky z rezervy, která byla 
za tímto účelem vytvořena, protože již počátkem roku 2014 bylo zřejmé, že realizace akce si 
plně nevyžádá vymezený objem finančních prostředků. 

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu v celkové výši 
120 000 Kč. Finanční prostředky ve výši 50 000 Kč budou použity na úhradu výdajů 
spojených s dvoudenní výjezdní schůzí Rady města Přerova, na které bude v souvislosti s 
ukončením volebního období provedeno vyhodnocení uplynulého období a projednáno plnění 
programového prohlášení. Částka ve výši 70 000 Kč bude použita na výrobu a osazení 
tabulky s vymezeným textem na novém Tyršově mostě.

Odbor ekonomiky požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu v celkové výši 257 000 
Kč na navýšení příspěvku na provoz pro Kulturní a informační služby města Přerova. Částka 
ve výši 220 000 Kč bude použita na pořízení nové protipožární opony na jeviště hlavního sálu 
Městského domu v Přerově, závěsů na okna v hlavním sále, předsálí, schodišti, balkonu a 
vchodu do tohoto kulturního zařízení. Tyto nahradí stávající, opotřebované textilie, jejichž 
opravy jsou drahé a neodpovídají požadavkům požárně bezpečnostních předpisů. Částka ve 
výši 37 000 Kč bude použita na údržbu parket v hlavním sálu a předsálí Městského domu v 
Přerově.

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu ve výši 100 000 Kč –
na zajištění externí administrace zadávacích řízení veřejných zakázek nově schválených k 



realizaci ve 2. pololetí 2014. 

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu ve výši 67 000 Kč –
na dokrytí nákladů na pořízení výpočetní techniky pro nové pracovnice sociálně-právní 
ochrany dětí, které nastoupily v rámci projektu „Podpora standardizace orgánů sociálně-
právní ochrany v Přerově“ Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu ve výši 551 000 Kč –
na pořízení a instalaci centrálního záložního zdroje (UPS). Původní byl v chodu 10 let a 
oprava by byla náročná, protože by musela zahrnovat výměnu kompletně všech řídících a 
výkonových modulů s aktuálním firmware, přičemž zároveň nebyla garantována plná 
funkčnost.

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu ve výši 500 000 Kč –
na výdaje spojené s výměnou havarijního stavu oken a vstupních dveří v budově 
Blahoslavova 3 (čelní strana) a ve dvorním traktu budovy Blahoslavova 3. Vstupní dveře i 
okna budou vyměněna za plastová ve stávajících rozměrech.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu v celkové výši 307 000 Kč. Finanční prostředky budou použity následovně:
• 100 000 Kč na nákup a instalaci dopravních zrcadel v Přerově na nábř. dr. E. Beneše, ul. 
Ztracená a v Penčicích v ul. V Kótě z důvodu zajištění bezpečnosti provozu v předmětných 
ulicích s ohledem na množství parkujících vozidel,
• 60 000 Kč na dofinancování stavební akce „Napojení uličních vpustí na místní komunikaci u 
domů Jižní čtvrť I, č. 2471/16-14, Přerov“. Původně byla na akci vyčleněna částka 100 000 
Kč, přičemž cenová nabídka činila 99 742 Kč. Při zahájení provádění výkopových prací a 
vytyčování zemních sítí a práce pro jejich zajištění bylo provozovatelem distribuční soustavy 
plynu RWE Distribuční služby s. r. o., stavebníkovi uloženo ve dvou místech zajistit stávající 
plynové potrubí kovovými chráničkami, náklady k zabezpečení plynového potrubí si vyžádají 
výdaje ve výši 57 653,23 Kč,
• 70 000 Kč na realizaci úpravy zarostených krajnic místní komunikace ul. K Lesu v 
Penčicích. Vyvýšená krajnice brání přirozenému odtoku vody z povrchu vozovky a tvoří při 
krajnici podélné louže v celém úseku komunikace. Celková délka úpravy krajnice je cca 850 
m, cena zahrnuje stržení krajnice včetně naložení výkopku, odvoz a uložení na skládku a 
úklid,
• 7 000 Kč na zajištění technické pomoci spočívající ve zpracování rozhledových trojúhelníků 
a na základě nich vodorovného dopravního značení pro zabezpečení bezkolizního výjezdu z 
ul. Kouřilkova na ul. Bří Hovůrkových,
• 70 000 Kč na realizaci svislého a vodorovného dopravního značení na ul. Čechova, které má 
umožnit časově omezené parkování na této ulici.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu ve výši 26 000 Kč – na opravu prasklin cyklostezky do Újezdce. 

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu v celkové výši 187 000 Kč. Částka ve výši 112 000 Kč bude použita na realizaci 
rozšíření veřejného osvětlení podél domu Trávník 33 v Přerově. Konkrétně se jedná o 
instalaci 2 ks sadového kompletu osvětlovacího stožáru s klasickými svítidly propojenými 
spojkami na stávající rozvod veřejného osvětlení. Částka ve výši 75 000 Kč bude použita na 
realizaci osvětlení přechodu ul. Velká Dlážka u objektu Strojař. Jedná se o instalaci 2 ks 



speciálních svítidel pro nasvětlení přechodu.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu v celkové výši 498 000 Kč. Finanční prostředky budou použity následovně:
• 165 000 Kč na výměnu a doplnění cyklistických stojanů ve městě Přerově, na základě
zpracování výsledků dotazníkového šetření bylo navrženo pořízení 15 stojanů na veřejných 
prostranstvích a 9 stojanů před budovami základních a mateřských škol, kapacita 
navrhovaných stojanů je 117 kol, jedná se o první etapu doplnění stojanů,
• 50 000 Kč na vypracování znaleckých posudků na stromy v místních částech Lýsky, 
Lověšice, Kozlovice a v Přerově. Při silnějších větrech dochází k odlamování větví a tím 
ohrožení obyvatel, poškozování majetku a ohrožení bezpečnosti provozu na komunikacích,
• 50 000 Kč na operativní řešení havarijních oprav,
• 50 000 Kč na vypracování projektové dokumentace „Informační tabule o kamerovém 
systému“, na nichž bude zveřejněno rozmístění kamerového systému včetně realizace akce,
• 20 000 Kč na vypracování znaleckého posudku na herní prvky skateparku,
• 100 000 Kč na dofinancování II. etapy výsadby stromů Malý Noe dle projektové 
dokumentace. Výsadba stromů bude spojena s pochodem Po stopách mamutů, který 
každoročně pořádá ZŠ J. A. Komenského v Předmostí. Celkově náklady na výsadbu stromů 
dosáhnou částky 296 000 Kč,
• 63 000 Kč na opravu pískovaného hřiště ve dvorním traktu na ul. Kojetínská, které je 
nerovné a částečně zarostené travou. Oprava spočívá v odplevelení, srovnání stávajícího 

povrchu, doplnění písku a zhutnění povrchu. Hřiště je o výměře 700 m2. Romská mládež 
hraje místní ligu a zde trénují na utkání.

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu v celkové výši 327 800 Kč. Finanční prostředky budou použity následovně:
• 224 800 Kč na úhradu kupní ceny za převod pozemků do vlastnictví statutárního města 
Přerova – jedná se o pozemky p. č. 5307/544 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 

304 m2 a p. č. 5307/548 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 128 m2 v k. ú. 
Přerov,
• 47 600 Kč na úhradu kupní ceny za převod pozemků do vlastnictví statutárního města 
Přerova – jedná se o pozemky p. č. 199/9, 199/10, 199/17 a 199/18 vše v k. ú. Vinary 
(pozemky pod komunikací ul. Za Humny ve Vinarech),
• 55 400 Kč na úhradu kupní ceny za převod pozemků do vlastnictví statutárního města 
Přerova – jedná se o pozemek p. č. 5307/454 v k. ú. Přerov, pozemek se nachází na ul. Bří 
Hovůrkových, před restaurací „Haná“ a je využíván jako veřejné prostranství, chodník a část 
kašny (dořešení právního vztahu v souvislosti s úpravou veřejného prostranství kolem 
restaurace).

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu v celkové výši 106 500 Kč. Finanční prostředky budou použity následovně:
• 82 000 Kč na kompletní oklepání fasády domu Kojetínská 5, aby při deštích a následně v 
zimě nedošlo k pádu částí omítky na chodník,
• 9 500 Kč na opravu odpadní kanalizace v domě Kojetínská 1826, odpadní kanalizace WC 
mísy prosakuje přes strop do bytu,
• 15 000 Kč na opravu omítky nad vstupními dveřmi do domu Kainarova 12, aby nedocházelo 
k zatékání pod omítku a její další degradaci.

Odbor sociálních věcí a školství a odbor vnitřních věcí požádaly o rozpočtové opatření -
posílení rozpočtu o 2 700 Kč. Jedná se o zvýšení odvodu z odpisů nemovitého majetku na 



základě přepočtu odpisového plánu ve vztahu k transferovému podílu MŠ Píšťalka Přerov, 
Máchova 8.

Odbor sociálních věcí a školství a odbor vnitřních správy požádaly o rozpočtové opatření -
posílení rozpočtu celkem o 59 600 Kč. Jedná se o zapojení příjmů od úřadu práce na 
mimořádnou okamžitou pomoc pro žáky, kteří se zúčastnili škol v přírodě, na posílení výdajů 
konkrétních základních škol.

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření - převod části nečerpaných 
prostředků na pořádání škol v přírodě ve výši 80 000 Kč - k těmto účelům:
• 30 000 Kč na zajištění akce Senior sympozium, kterou bude pořádat odbor sociálních věcí a 
školství, oddělení sociální prevence a pomoci, v roce 2014,
• 50 000 Kč na zřízení a vybavení Městského sociálního šatníku, který bude zřízen v budově 
MMPr, Smetanova 7, a to na vymalování a vybavení těchto prostor (regály, stojany, krabice a 
další vybavení).


