
Důvodová zpráva:

ODBOR EKONOMIKY požádal o rozpočtové opatření:

» posílení rozpočtu ve výši 72 500 Kč

PŘÍJMY PAR POL

4116

ORJ

210

Ostatní neinvestiční přijaté transfery

ze státního rozpočtu

+ 72,5

VÝDAJE PAR POL ORJ

241

Kulturní a informační služby města

Přerova

+ 72,5

Jedná se o posílení investičního příspěvku pro Kulturní a informační služby města Přerova. Z 
důvodu přesunu konání jednání Zastupitelstva města Přerova z Klubu TEPLO Přerov do 
Městského domu v Přerově je nutné vybudovat optické trasy mezi objekty a optické a 
koaxiální trasy do velkého sálu Městského domu za účelem realizace televizních přenosů z 
těchto jednání. Požadavek bude financován částí dotace na činnosti vykonávané v oblasti 
sociálně-právní ochrany dětí, kterou město obdrželo v rámci finančního vypořádání se státním 
rozpočtem za rok 2013, jako doplatek výdajů vynaložených v tom roce.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ požádal o rozpočtová opatření:

» posílení rozpočtu o 1 300 Kč

PŘÍJMY PAR

3111

POL

2111

ORJ

610

Příjmy z poskytování služeb

a výrobků (praní prádla)

+ 1,3

VÝDAJE PAR

3111

POL ORJ

610

Předškolní zařízení + 1,3

Jedná se o posílení rozpočtu mateřských škol z důvodu změny počtu dětí k 30. 9. 2014, dojde 
ke zvýšení plateb za praní prádla v mateřských a základních školách.

» posílení rozpočtu o 13 700 Kč

PŘÍJMY PAR

3113

POL

2111

ORJ

610

Příjmy z poskytování služeb

a výrobků (praní prádla)

+ 13,7

VÝDAJE PAR

3113

POL ORJ

610

Základní školy + 13,7

Jedná se o posílení rozpočtu základních škol z důvodu změny počtu dětí k 30. 9. 2014, dojde 
ke zvýšení plateb za praní prádla v mateřských a základních školách.

» posílení rozpočtu celkem o 149 000 Kč

PŘÍJMY PAR

3113

POL

2122

ORJ

610

Odvody příspěvkových

organizací (ZŠ)

+ 149,0

VÝDAJE PAR

3113

POL ORJ

610

Základní školy + 149,0



Jedná se o úpravy odpisových plánů školských zařízení:
- zvýšení příspěvku na odpisy nemovitého majetku na základě provedeného technického 

zhodnocení - zateplení ZŠ Svisle – o 68 355 Kč,
- zvýšení příspěvku na odpisy nemovitého majetku na základě provedeného technického 

zhodnocení - zateplení a vstup ZŠ U tenisu – o 79 017 Kč,
- zvýšení příspěvku na odpisy nemovitého majetku na základě předání bývalého 

školnického bytu do správy ZŠ Přerov, Za mlýnem 1 – o 1 618 Kč,

» posílení rozpočtu o 11 000 Kč

PŘÍJMY PAR

3141

POL

2122

ORJ

610

Odvody příspěvkových

organizací (ZŠS)

+ 11,0

VÝDAJE PAR

3141

POL ORJ

610

Školní stravování při předškolním

a základním vzdělávání

+ 11,0

Jedná se o zvýšení příspěvku na odpisy nemovitého majetku z důvodu předání zateplení 
objektů Svisle a U tenisu do užívání a přepočítání poměrů mezi hlavní a doplňkovou činností 
ŽSS Kratochvílova 30.

» posílení rozpočtu o 350 000 Kč

PŘÍJMY PAR POL

2122

ORJ

625

Odvody příspěvkových

organizací (SSMP)

+ 350,0

VÝDAJE PAR POL ORJ

625

Sociální služby města Přerova + 350,0

Jedná se o posílení rozpočtu příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova. V 
souvislosti s prováděnou rekonstrukcí objektu městských jeslí, pořizováním zařízení 
odpovídajícího hygienickým normám a standardům a modernizaci vybavení budou do 
rozpočtu organizace zapojeny finanční prostředky tvořené na fondu reprodukce investičního 
majetku. Tato částka bude odvedena do rozpočtu zřizovatele a zapojena do provozního 
rozpočtu organizace.

ZAPOJENÍ DOTACÍ A JINÝCH ZDROJŮ DO ROZPOČTU

» převod v příjmové části rozpočtu ve výši 1 548 900 Kč

PŘÍJMY PAR POL

4116

ORJ

210

Ostatní neinvestiční přijaté transfery

ze státního rozpočtu

+ 1 548,9

PŘÍJMY PAR POL

8115

ORJ

210

Změna stavu krátkodobých

prostředků na bankovních účtech

- 1 548,9

Do rozpočtu bude zapojena výše uvedená účelová neinvestiční dotace ve výši 1 621 417,14
Kč – doplatek výdajů na sociálně-právní ochranu dětí za rok 2013. Část těchto finančních
prostředků ve výši 72 500 Kč bude použita na navýšení investičního příspěvku pro Kulturní a 
informační služby města Přerova (viz výše).



» převod v příjmové části rozpočtu v celkové výši 8 388 700 Kč

PŘÍJMY PAR POL

4113

ORJ

210

Neinvestiční přijaté transfery

ze státních fondů

+ 29,4

PŘÍJMY PAR POL

4116

ORJ

210

Ostatní neinvestiční přijaté transfery

ze státního rozpočtu

+ 500,4

PŘÍJMY PAR POL

4213

ORJ

210

Investiční přijaté transfery

ze státních fondů

+ 413,0

PŘÍJMY PAR POL

4216

ORJ

210

Ostatní investiční přijaté transfery

ze státního rozpočtu

+ 7 145,9

PŘÍJMY PAR POL

4222

ORJ

210

Investiční přijaté transfery od krajů + 300,0

PŘÍJMY PAR POL

8115

ORJ

210

Změna stavu krátkodobých

prostředků na bankovních účtech

- 8 388,7

Do rozpočtu města budou zapojeny dotace na realizaci akcí nad 500 tis. Kč. Akce byly 
původně financovány z prostředků města a účelové dotace nahradí v rozpočtu vlastní zdroje. 
Jedná se o:

- Sběrný dvůr odpadu ul. Želatovská - neinvestiční dotace z Fondu soudržnosti EU (dále 
jen FS) ve výši 500 365,25 Kč a ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen 
SFŽP) ve výši 29 433,25 Kč,

- Sběrný dvůr odpadu ul. Želatovská - investiční dotace z FS v celkové výši 
3 318 003,04 Kč a ze SFŽP v celkové výši 195 176,64 Kč,

- Kompostárna a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady - investiční dotace z FS 
ve výši 2 220 450,78 Kč a ze SFŽP ve výši 130 614,75 Kč,

- ZŠ U tenisu – energetické opatření - zateplení - investiční dotace z FS ve výši 
1 460 309,91 Kč a ze SFŽP ve výši 85 900,58 Kč,

- ZŠ Svisle - energetické opatření - zateplení - investiční dotace z FS ve výši 22 627 Kč 
a ze SFŽP ve výši 1 331 Kč,

- Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova (IOP 09) -
investiční dotace ve výši 124 743,45 Kč,

- Sdružená cyklistická stezka a chodník Přerov-Laguna - investiční dotace od 
Olomouckého kraje ve výši 300 000 Kč.

» převod v příjmové části rozpočtu v celkové výši 2 814 400 Kč

PŘÍJMY PAR POL

1361

ORJ

7XX

Správní poplatky + 1 000,0

PŘÍJMY PAR POL

2142

ORJ

210

Příjmy z podílu na zisku a dividend + 1 814,4

PŘÍJMY PAR POL

8115

ORJ

210

Změna stavu krátkodobých

prostředků na bankovních účtech

- 2 814,4



Příslušné odbory magistrátu požádaly o zapojení zvýšených a nerozpočtovaných příjmů do 
rozpočtu města. Jedná se o správní poplatky odboru evidenčních správních služeb a obecního 
živnostenského úřadu ve výši 1 000 000 Kč a dividendy od společnosti Vodovody a 
kanalizace Přerov, a. s. za rok 2013 ve výši 1 814 400 Kč.

» snížení rozpočtu celkem o 2 483 000 Kč

VÝDAJE PAR

3111

POL ORJ

610

Předškolní zařízení - 67,1

VÝDAJE PAR

3113

POL ORJ

610

Základní školy - 1 448,6

- 420,0

VÝDAJE PAR

3141

POL ORJ

610

Školní stravování při předškolním

a základním vzdělávání

- 173,6

VÝDAJE PAR

3113

POL ORJ

611

Základní školy (školy v přírodě) - 793,7

PŘÍJMY PAR POL

8115

ORJ

210

Změna stavu krátkodobých

prostředků na bankovních účtech

- 2 903,0

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – snížení výdajové části 
rozpočtu o účelově určené prostředky. Jedná se o:

- krácení příspěvků na provoz mateřských škol na otop – páru za období 1-10/2014 
z důvodu extrémně mírné zimy – snížení výdajové části rozpočtu celkem o 67 100 Kč,

- krácení příspěvků na provoz základních škol na otop – páru za období 1-10/2014 
z důvodu extrémně mírné zimy – snížení výdajové části rozpočtu celkem o 1 448 600 
Kč,

- nedočerpání příspěvku na provoz ZŠ Přerov, B. Němcové 16, na nadstandardní 
pedagogické služby – speciální pedagog, psycholog a sociální pedagog – snížení 
výdajové části rozpočtu o 179 000 Kč,

- nedočerpání příspěvku pro ZŠ a MŠ Hranická a MŠ Přerov-Předmostí, Pod skalkou 
11, na udržitelnost projektu Mateřídouška bez bariér z důvodu hrazení pozice 
speciálního pedagoga od června 2014 z krajského dotačního titulu – snížení výdajové 
části rozpočtu o 223 000 Kč,

- nedočerpání příspěvku pro ZŠ U tenisu 4 na úhradu nadstandardních pedagogických 
služeb na učitele – trenéra, uklízeče a správce haly – snížení výdajové části rozpočtu o 
18 000 Kč,

- nedočerpání příspěvku na provoz dietního stravování a na pořízení dietních tabletů pro 
děti a žáky – snížení výdajové části rozpočtu o 173 600 Kč,

- zůstatek finančních prostředků ze škol v přírodě konaných v roce 2014 – snížení 
výdajové části rozpočtu o 793 700 Kč.

Finanční prostředky uvolněné zapojením výše uvedených dotací a dalších zdrojů (příp. 
snížení výdajů) v celkovém objemu 15 655 000 Kč budou použity na vytvoření rezervy na
zajištění financování části přecházejících akcí, na realizaci nových akcí v příštím roce dle 
priorit vedení města apod., přičemž z toho je částka 4 100 000 Kč zapojena do návrhu 
rozpočtu na rok 2015 na akci Cyklostezka nábř. PFB.



SNÍŽENÍ ROZPOČTU ZA ÚČELEM PŘEVODU DO ROZPOČTU NA ROK 2015

» snížení rozpočtu celkem o 14 563 200 Kč

VÝDAJE PAR

221x

POL ORJ

510

Akce nad 500 tis. Kč (org. 500298

– Oprava komunikací a chodníků)

- 2 773,9

VÝDAJE PAR

3722

POL ORJ

520

Akce nad 500 tis. Kč (org. 500300

– Systém pro separaci a svoz BRKO)

- 2 043,3

VÝDAJE PAR

3635

POL ORJ

430

Územní plánování (studie a ÚPD) - 246,0

VÝDAJE PAR

6171

POL ORJ

350

Akce nad 500 tis. Kč (org. 500190

– Zajištění přenosu dat a informací

v územní samosprávě města Přerova)

- 9 500,0

PŘÍJMY PAR POL

8115

ORJ

210

Změna stavu krátkodobých

prostředků na bankovních účtech

- 14 563,2

Na základě žádostí příslušných odborů budou z letošního rozpočtu města vyjmuty následující 
částky, jejichž použití se předpokládá v lednu 2015:

- 2 773 900 Kč na realizaci akce Oprava komunikací a chodníků,
- 2 043 300 Kč na realizaci akce Systém pro separaci a svoz BRKO,
- 246 000 Kč na pořízení změn Územního plánu města Přerova,
- 9 500 000 Kč na projekt Zajištění přenosu dat v územní samosprávě města Přerova 

(IOP 09).
Tyto finanční prostředky budou začleněny do návrhu rozpočtu statutárního města Přerova na 
rok 2015.

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU

VÝDAJE ORJ

241

Kulturní a informační služby města Přerova + 72,5

VÝDAJE ORJ

625

Sociální služby města Přerova + 350,0

VÝDAJE ORJ

61X

Školská zařízení - 2 728,0


