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Důvodová zpráva:

Finanční hospodaření územních samosprávných celků se řídí zákonem č. 250/2000 Sb.,                              
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Tento 
zákon upravuje tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtu. Vzhledem k tomu, že potřeby územního 
samosprávného celku je třeba sesouladit s jeho příjmy, jsou určujícím faktorem vždy finanční zdroje 
rozpočtu, jimž se musí přizpůsobit jeho výdaje. Rozpočet se připravuje na jeden kalendářní rok a je 
finančním plánem, který odráží jak běžné hospodaření, tak uskutečnění vybraných cílů územního 
samosprávného celku. Rada města Přerova dne 06.08.2014 schválila „Zásady pro sestavení návrhu 
rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2015 včetně harmonogramu jeho zpracování“ (dále jen 
zásady). V zásadách byla stanovena základní pravidla, jimiž se bude sestavení návrhu rozpočtu na rok 
2015 řídit, včetně příslušných termínů. Sestavení návrhu rozpočtu bylo v porovnání s předcházejícími 
roky podstatně náročnější, a to zejména s ohledem na snahu zachovat v maximálně možné míře 
odborům výdajové limity na úrovni schváleného rozpočtu roku 2014.

Návrh rozpočtu vychází z očekávané skutečnosti roku 2014 s přihlédnutím k rozpočtovému výhledu, 
který je pomocným nástrojem pro sestavení rozpočtu s tím, že do návrhu byly promítnuty veškeré 
nové skutečnosti, informace a opatření tak, aby vyjadřoval aktuální stav. V porovnání rozpočtového 
výhledu na rok 2015, který byl schválen Zastupitelstvem města Přerova současně s návrhem rozpočtu 
na rok 2014, a návrhu rozpočtu na rok 2015 se promítají změny, které byly vyvolány legislativou, 
očekávaným vývojem hospodářství, rozhodnutími orgánů města a nově uzavřenými smluvními vztahy. 
V oblasti daňových příjmů dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní 
územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákon o rozpočtovém určení daní), došlo v porovnání s rozpočtovým výhledem k výraznému navýšení 
u daně z přidané hodnoty o 14,6 mil. Kč, a to přesto, že pro rok 2015 bude zavedena na vymezené 
produkty 10 % sazba daně. Příčinou je skutečnost, že v době sestavení rozpočtového výhledu v roce 
2014 na následující dva roky nebylo vůbec zřejmé, zda bude rozpočet daně roku 2013 ve výši 205,1 
mil. Kč naplněn a nebude se opakovat situace předcházejícího roku, kdy byl ve vztahu k upravenému 
rozpočtu zaznamenán propad ve výši 11,4 mil. Kč. Tato obava nakonec nebyla naplněna a prosincový 
příjem přesáhl i optimistická očekávání. Také plnění v průběhu celého letošního roku se vyvíjí 
příznivě, a proto došlo k úpravě částky rozpočtu 2015. Naopak snížení o 4,3 mil. Kč je zaznamenáno, 
s ohledem na schválené legislativní změny v předmětné oblasti, u daně z příjmů fyzických osob ze 
závislé činnosti a funkčních požitků (zvýšení odpočtu na 2. a 3. dítě, znovuzavedení uplatnění odpočtu 
pracujícím důchodcům apod.). U ostatních daňových příjmů je navržen vyšší příjem zejména 
v důsledku navýšení počtu ubytoven na území města u poplatku z ubytovací kapacity a správních 
poplatků (zvýšení úhrad za některé úkony). Výše objemu nedaňových příjmů v návrhu rozpočtu na rok 
2015 v porovnání s rozpočtovým výhledem je ovlivněna tím, že v této příjmové třídě je zahrnut 
souhrnný dotační vztah ke státnímu rozpočtu v předpokládané výši 48,3 mil. Kč. Po zohlednění této 
částky návrh rozpočtu odpovídá výhledu, i když v rámci jednotlivých položek došlo ke změnám. 
Z těch významnějších lze zmínit například snížení záloh na služby spojené s bydlením, zvýšení příjmů 
za těžbu dřeva, pronájmy a změny v odvodech příspěvkových organizací (odpisy). Transfery je možné 
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zahrnout do rozpočtu až na základě jejich písemného stvrzení. Z tohoto důvodu návrh rozpočtu na rok 
2015, a to na rozdíl od rozpočtového výhledu, zahrnuje pouze dotace od obcí (veřejnoprávní smlouvy, 
příjmy od obcí za umístění jejich občana v sociálním zařízení města). I výdajovou část ve vztahu 
k rozpočtovému výhledu ovlivnily legislativní změny (např. nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,                
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů),
inflace, ukončení poskytování finančního příspěvku společnosti Regionální letiště Přerov, a. s., 
uzavření nového smluvního vztahu na provoz městské hromadné dopravy, v jejímž důsledku došlo ke 
snížení objemu vymezených prostředků o 6 mil. Kč. Oproti rozpočtovému výhledu návrh výdajové 
části rozpočtu již také neobsahuje zdroje na úhradu sankce ve výši 7,9 mil. Kč za nedodržení termínu 
rekonstrukce budovy Čechova 43, kdy se podařilo vyjednat prodloužení stanovené lhůty                      
a v neposlední řadě také částku 10 mil. Kč na navýšení podílu statutárního města ve společnosti 
Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., ke kterému mělo dojít v souvislosti s výstavbou kanalizace 
v místní části Kozlovice. Důvodem je, že vysoutěžená cena díla byla výrazně nižší, než se 
předpokládalo. Částka vyčleněná v rozpočtovém výhledu na akce nad 500 tis. Kč každoročně uvažuje 
s převodem nevyčerpaných zdrojů.

Příjmová část rozpočtu

Příjmová část rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2015 je sestavena na základě očekávané 
skutečnosti roku 2014 a předpokládaného plnění příjmů jednotlivých odborů a organizací v roce 2015.
Rozpočet daňových příjmů je navrhován na úrovni přesahující schválený rozpočet roku 2014 o 1,8 %,
ve vztahu k očekávané skutečnosti se pak jedná o pokles ve výši 2,9 %. Při stanovení objemu 
daňových příjmů vyplývajících pro statutární město ze zákona o rozpočtovém určení daní odbor 
ekonomiky vycházel také z predikce zpracované pro město odbornou firmou Luděk Tesař 
CITYFINANCE. Rozpočet těchto příjmů je navrhován na úrovni 448,3 mil. Kč, tzn. ve výši 
přesahující schválený rozpočet na rok 2014 o částku 8,3 mil. Kč a 14,7 mil. Kč pod úrovní očekávané 
skutečnosti roku 2014. Příčinou očekávaného snížení oproti aktuálnímu plnění stávajícího roku jsou 
schválené legislativní změny (viz výše). Stejně jako v průběhu minulých let bude vývoj daňových 
příjmů pravidelně monitorován a v případě potřeby jejich rozpočet upraven. Mimo daňových příjmů 
dle zákona o rozpočtovém určení daní se zlepšené plnění v této příjmové třídě ve vztahu 
k schválenému rozpočtu na rok 2014 předpokládá u správních poplatků (+ 1,3 mil. Kč). Odvod 
z výherních hracích přístrojů je rozpočtován ve výši 31,0 mil. Kč, to je na úrovni shodné s rokem 
2014. Výrazný pokles těchto příjmů, k němuž dojde v důsledku schválení obecně závazné vyhlášky     
o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na území celého města, se projeví až 
v následujících letech. Nedaňové příjmy jsou zahrnuty do rozpočtu na úrovni o 1,1 mil. Kč nižší, než 
tomu bylo v roce 2014. Významnější pokles, ve výši 2,5 mil. Kč, zaznamenala položka Přijaté 
nekapitálové příspěvky a náhrady, na níž jsou evidovány zálohy na služby spojené s bydlením. Tato 
změna se ve stejné výši promítla také ve výdajové části rozpočtu. Na druhé straně však došlo               
k mírnému zvýšení příjmů, např. u těžby dřeva a některých pronájmů. Kapitálové příjmy vykazují 
pokles ve výši 7,5 mil. Kč, který souvisí zejména s postupným omezováním prodeje domovního           
i ostatního majetku. Jejich výše závisí plně na rozhodnutí orgánů města. Vzhledem k tomu, že 
transfery lze zapojit do rozpočtu až po prokázání jejich skutečného příjmu, a protože státní rozpočet na 
rok 2015 dosud nebyl schválen, jsou souhrnný dotační vztah ke státnímu rozpočtu a dotace na sociálně 
– právní ochranu dětí zahrnuty v předpokládané výši na položce Ostatní nedaňové příjmy a budou 
upraveny po sdělení závazných ukazatelů Krajským úřadem Olomouckého kraje. Souhrnný dotační 
vztah je rozpočtován ve výši odpovídající skutečnosti roku 2014. Dle v současné době dostupných 
informací by měla být jeho výše zachována, tzn., že stát obcím nezohlední zvýšené výdaje na výkon 
státní správy související se zvýšením platových tarifů.
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1. Daňové příjmy rozpočtu statutárního města Přerova budou tvořit:
a) podíl na sdílených daních dle zákona o rozpočtovém určení daní, obce mají podíl na 

• 22,87 % z celostátního výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob 
                          ze závislé činnosti, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně,

• 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob 
                         vybírané srážkou podle zvláštní sazby,

• 23,58 % z 60 % z celostátního výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických 
                         osob,

• 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob (kromě 
                         případu, kdy je obec nebo kraj poplatníkem),
                    • 20,83 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty,

b) motivační prvky v systému rozpočtového určení daní, jejichž smyslem je motivovat obce, 
aby např. podporou podnikání a zaměstnanosti zvyšovaly svůj daňový výnos 
• 30 % z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce 

bydliště ke dni jejich splatnosti, a výnosu daně (vyrovnání a dodatečně přiznaná nebo 
vyměřená daň) z příjmů fyzických osob, které měly na území obce bydliště 
k poslednímu dni zdaňovacího období, k němuž se tato daň vztahuje, s výjimkou daně 
vybírané srážkou podle zvláštní sazby,

• podíl na 1,5 % z celostátního výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze 
závislé činnosti, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, s výjimkou 
daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby,

c) výlučné daňové příjmy
• daň z nemovitých věcí,
• daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec,

d) daně a poplatky z vybraných činností a služeb.
     546 531 500 Kč

2. Nedaňové příjmy – tvoří příjmy z pronájmu majetku města, z poskytovaných služeb, úroků, 
sankčních plateb, odvodů příspěvkových organizací, záloh na služby spojené s bydlením apod.

    139 179 100 Kč

Zde je také rozpočtován transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu na rok 
2015 a další dotace v předpokládané výši 48 150 600 Kč, z toho:

• příspěvek na výkon státní správy v působnosti obcí                        43 650 600 Kč
• dotace na sociálně – právní ochranu dětí                                           4 500 000 Kč

3. Kapitálové příjmy – tvoří předpokládané příjmy z prodeje nemovitostí (zejména bytových 
jednotek a nevyužívaných objektů) a pozemků.

      7 500 000 Kč

4. Přijaté transfery – zde jsou zahrnuty příjmy hrazené na základě uzavřených veřejnoprávních 
smluv (přestupky) a platby obcí za umístění jejich občanů v domech s pečovatelskou službou, popř. 
v domově pro seniory. Jiné transfery lze zapojit až na základě jejich písemného stvrzení.

          272 200 Kč

5. Financování – o finanční prostředky, u nichž se předpokládá jejich použití počátkem roku 2015, 
bude snížen rozpočet města 2014 prostřednictví pol. 8115. Tyto finance budou použity zejména na 
úhrady spojené s akcemi nad 500 tis. Kč.

    18 688 200 Kč
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Výdajová část rozpočtu

Výdajová část rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2015 je sestavena na základě potřeb a priorit 
jednotlivých odborů a organizací v závislosti na reálných finančních možnostech statutárního města.
V souladu se zásadami byl jednotlivým odborům Magistrátu města Přerova a zřízeným příspěvkovým 
organizacím (mimo školských) stanoven limit rozpočtových výdajů. Při jeho stanovení se vycházelo 
ze schváleného rozpočtu roku 2014, přičemž byly zohledněny smluvně podložené výdaje (např. 
splátky jistin úvěrů a úroky z nich, smlouva o sjednaných činnostech), zákonné výdaje, ukončení 
některých činností či zahájení nových. Snahou odboru ekonomiky bylo, v rámci možností příjmů, 
zachovat odborům limit výdajů na úrovni schváleného rozpočtu roku 2014, a to i za cenu, že 
rozpočtová rezerva pro projednávání návrhu rozpočtu byla ponechána pouze v minimální výši. Odbory 
a organizace si stanovily v rámci přidělených finančních prostředků objem jednotlivých výdajů dle 
účelu. Při projednávání návrhu rozpočtu s jednotlivými odbory a organizacemi došlo v odůvodněných 
případech k navýšení původně přidělené částky. Jednalo se například o posílení výdajů na místní části 
ve výši 2,5 mil. Kč, informatiku ve výši 0,9 mil. Kč, přímou podporu v sociální oblasti ve výši 0,7 mil. 
Kč. Některé další očekávané výdaje byly zahrnuty do rezervy, která je v rozpočtu vedena pod ORJ 219
a jejíž rozpis je uveden v podrobné výdajové tabulce. 

Přednostně bude financován běžný provoz jako např. čistota města, veřejné osvětlení, provoz škol        
a školských zařízení, sociální služby, provoz magistrátu. V provozních výdajích statutárního města 
Přerova se promítlo nejen zvýšení cen služeb, které jsou poskytovány na základě smluv obsahujících 
ustanovení o navýšení ceny o inflaci, ale také udržitelnost projektů, popř. jiné mimořádné výdaje. Pro 
lepší názornost je zajisté vhodné také zmínit, kolik statutární město ročně hradí či přispívá na některé 
poskytované služby, zejména v sociální oblasti:

 městské jesle                       výše příspěvku bez odpisů     5,8 mil. Kč          dítě/rok 129 tis. Kč
 domov pro seniory               výše příspěvku bez odpisů    4,8 mil. Kč        klient/rok 120 tis. Kč
 domov se zvl. režimem       výše příspěvku bez odpisů    2,8 mil. Kč           klient/rok 66 tis. Kč

(pozn: údaje o kapacitě – jesle 45 míst, domov pro seniory 40 lůžek, domov se zvláštním režimem 42 lůžek, 
zdroj Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2013)

Přestože jsou zdroje rozpočtu v porovnání s rokem 2014 o něco málo vyšší a u některých služeb bylo 
zaznamenáno výrazné snížení (např. doprava, nákup akcií), v důsledku navýšení jiných oblastí (např. 
komunální služby, platy, splátky úvěrů atd.), zůstala i po projednání návrhu rozpočtu na rok 2015 řada 
nepokrytých požadavků. Například se jedná o:

 1 150 000 Kč odbor vnitřní správy – informatika – opravy a udržování, licence,
 320 000 Kč Kulturní a informační služby města Přerova – kulturní představení,
 2 000 000 Kč odbor sociálních věcí a školství – školy v přírodě,
 375 000 Kč kancelář primátora – publikace k 140. výročí hasičské jednoty v Přerově,
 420 000 Kč kancelář primátora – na zakoupení podvalníku s hydraulickým zařízením na 

nakládání kontejnerů pro mobilní čerpací stanici Sigma pro jednotku požární ochrany,
 4 100 000 Kč odbor správy majetku a komunálních služeb – oprava střechy ZŠ Trávník.

Omezené zdroje neumožňují vynakládat potřebné objemy finančních prostředků ani na provoz, natož 
do oprav a udržování majetku ve vlastnictví statutárního města Přerova, což se negativně začíná 
odrážet na jeho stavu. Zároveň rozpočet statutárního města nedisponuje, mimo uvedených, žádnými 
rezervami a v případě jejich vyčerpání je realizace jakéhokoliv navýšení rozpočtu, pokud nejsou 
získány nerozpočtované příjmy, téměř nemožná. Není neobvyklé, že žádost o rozpočtové opatření je 
odborem ekonomiky evidována celý rozpočtový rok, aniž by jí mohlo být vyhověno. Odbor 
ekonomiky doporučuje vytvořit nějakou rezervu pro mimořádné záležitosti, částka necelých 2 mil. Kč 
na havárie je pro město s takovým rozsahem majetku, jehož značná část vykazuje známky 
zanedbanosti, zcela nedostatečná.
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Ještě výraznějším problémem roku 2015 se však z hlediska financování může stát projekt Zajištění 
přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova-IOP 09 (dále jen projekt). V roce 2015 
by měla být ukončena nejen realizace projektu, ale také vypořádáno jeho financování. Na výdaje s ním 
spojené ve výši očekávané dotace byl načerpán úvěr (79,0 mil. Kč), přijatý k tomuto účelu od České 
spořitelny, a. s. Vzhledem k významným časovým prodlevám provázejícím realizaci projektu již 
muselo být přistoupeno k uzavření dodatku k předmětné úvěrové smlouvě, přičemž další změny 
termínu již nejsou možné a úvěr musí být v plné výši splacen k datu 31.12.2015. V případě, že dojde 
k prodlevě s poskytnutím dotace nebo nebude přiznaná v plné očekávané výši, bude nutné úvěr splatit
z vlastních zdrojů. V rezervě rozpočtu roku 2014 je k tomuto účelu vyčleněno 15,0 mil. Kč, které 
budou následně převedeny ke stejnému účelu do rozpočtu roku 2015, nicméně tato rezerva je zcela 
nedostačující. Z tohoto důvodu bude nutné, v případě kladného výsledku hospodaření roku 2014, 
vyčlenit za tímto účelem další nemalé finanční prostředky. V případě poukázání dotačního titulu 
v plné výši a včas bude možné rezervu následně uvolnit pro jiné aktuální potřeby města. Úvěr bude 
splácen postupně, v závislosti na přijetí jednotlivých dílčích plnění dotace. Navýšení splátek úvěrů
bude řešeno formou rozpočtových opatření. Další možností je refinancování úvěru.
Rozdělení výdajů místních výborů uvedené v příloze je pouze orientační, protože nelze vyloučit, že 
priority nových výborů budou odlišné.

Výdajová část rozpočtu je tvořena:

Provozními výdaji města a výdaji právnických osob založených nebo zřízených statutárním 
městem Přerov, příspěvky a závazky města.

636 654 800 Kč

Projektovými dokumentacemi a akcemi nad 500 tis. Kč – ve výdajové části jsou obsaženy částky 
na úhradu projektových dokumentací (2 464 000 Kč) a akcí, jejichž dílčí plnění je nutné uhradit již 
v lednu (14 317 200 Kč) včetně 2 000 000 Kč pro případ nezbytné úhrady přecházejících akcí nad 500 
tis. Kč obsažených v rozpočtu roku 2014. Financování přecházejících akcí nad 500 tis. Kč bude řešeno 
převodem nevyčerpaných zdrojů z roku 2014. Z nových akcí je do rozpočtu zařazena Cyklostezka 
nábř. PFB (4 100 000 Kč). K financování dalších akcí nad 500 tis. Kč bude v rámci finančního 
vypořádání zapojen případný zůstatek hospodaření statutárního města roku 2014. 

22 881 200 Kč

Splátkami dlouhodobých přijatých půjčených prostředků – jedná se o splátky jistin úvěrů a půjček 
přijatých v uplynulých letech. K datu 01.01.2015 dosahují nesplacené úvěry a půjčky částky ve výši               
383 523 000 Kč.

52 635 000 Kč
Výše uvedené částky nezahrnují příjmy a výdaje fondů.

Rozpočet na rok 2015 je předkládán jako přebytkový1:

příjmy          696 181 900 Kč
konsolidace 5 505 000 Kč
financování           19 296 700 Kč

výdaje          662 843 600 Kč
konsolidace 5 505 000 Kč
financování            52 635 000 Kč

                                                
1 Dle 4 odst. (4) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů může být rozpočet schválen jako přebytkový, jestliže některé příjmy daného roku jsou určeny k využití 
až v následujících letech nebo jsou-li určeny ke splácení jistiny úvěrů z předchozích let.
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Rozpočtový výhled 2016 – 2017

Rozpočtový výhled, uvedený v příloze č. 3, je střednědobý finanční plán územního samosprávného 
celku, který je sestavován na podkladě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků. Jeho 
pomocí plánují územně samosprávné celky své příjmy, výdaje a financování na delší období, než je 
rozpočtový rok a posuzují své možnosti krýt výdaje vlastními příjmy, popřípadě uvažovat o přijetí 
úvěru či jiném krytí. Odbory magistrátu byly, v souladu se zásadami, požádány o předání potřebných 
informací a na jejich základě byl zpracován rozpočtový výhled na roky 2016 – 2017.

Predikce daňových příjmů vychází z podkladů zpracovaných pro statutární město Přerov firmou 
Luděk Tesař CITYFINANCE. Analýza reaguje na předpokládaný mírný růst ekonomiky ČR a vychází 
z predikce Ministerstva financí ČR, které byly zdrojem pro návrh Státního rozpočtu na rok 2015.
Obdobu současného vývoje lze předpokládat u správních a místních poplatků, jejichž výběr je upraven 
zákonem nebo rozhodnutím zastupitelstva. Příjmy z loterií budou postupně klesat, protože závisí
především na počtu těchto zařízení na území města (počet VHP a VLT se postupně snižuje – regulační 
obecně závazná vyhláška města).

U většiny nedaňových příjmů je předpokládán jen minimální nárůst, příjmy z nájemného v mnoha 
případech vykazují pokles. Tato situace souvisí s odprodejem nepotřebného majetku. Pozitivní změnu 
stávajícího trendu by mohlo přinést jen rozhodnutí orgánů města o cenách, za něž bude majetek města 
pronajímán (tržní ceny, inflace apod.). U bytového fondu se nepředpokládá radikálnější změna úrovně
příjmů z nájemného. Plnění kapitálových příjmů je závislé na rozhodnutí orgánů města o prodeji 
majetku. 

Oblast přijatých transferů obsahuje řadu faktorů, které mohou predikci výrazně ovlivnit. Neinvestiční 
dotace (zejména souhrnný dotační vztah ze státního rozpočtu) lze predikovat na stávající úrovni.                
U investičních dotací často dochází k časovému posunu v jejich plnění, resp. získání těchto financí 
bývá většinou do poslední chvíle nejisté, protože podmínky mnoha dotačních programů jsou čím dál 
tím více náročnější. 

U provozních výdajů jsou zohledněny veškeré momentálně dostupné informace, které výdajovou 
stranu rozpočtu mohou ovlivnit. Jedná se například o navyšování cen vstupů, financování podílů města 
a udržitelnosti projektů a splátky úvěrů. Je zde také obsažena částka 9 030 tis. Kč pro každý rok jako 
náklady udržitelnosti projektu Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova 
(IOP 09), které budou hrazeny až do roku 2020.  Z hlediska větších akcí se předpokládá realizace těch, 
u nichž bude možnost získání dotací. V mnoha případech však výše dotace tvoří jen malou část 
celkových nákladů akce. Částka uvedená u akcí nad 500 tis. Kč nepředstavuje jen nové akce daného 
roku, ale v návaznosti na stranu příjmů uvažuje s převodem nedočerpaných prostředků 
rozpracovaných akcí z předcházejícího rozpočtového roku. Záleží na prioritách orgánů města, jaké 
akce budou realizovány a v kterém roce. Vzhledem k tomu, že v současné době není definitivní 
rozhodnutí o řešení a financování aktivit, jako jsou například využití objektu hotelu Strojař a s tím 
související výdaje na opravy a provoz, spolufinancování staveb na silnici I/55 na průtah centrem, 
rekonstrukce budovy Čechova nejsou tyto konkrétně v rozpočtovém výhledu zařazeny.
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Závazné ukazatele

Dle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, orgány územního samosprávného celku a orgány svazku obcí projednávají 
rozpočet při jeho schvalování v třídění podle rozpočtové skladby tak, aby schválený rozpočet 
vyjadřoval závazné ukazatele, jimiž se mají povinně řídit:

a) výkonné orgány územního samosprávného celku a svazku obcí při hospodaření podle 
rozpočtu,
b) právnické osoby zřízené nebo založené v působnosti územního samosprávného celku při svém 
hospodaření,
c) právnické osoby zřízené v působnosti svazku obcí,
d) další osoby, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu.

Zákon blíže neupravuje závazné ukazatele a stanovení jejich rozsahu ponechává na zvážení                  
a potřebách územního samosprávného celku. Návrh závazných ukazatelů pro rok 2015 je uveden               
v příloze č. 4. Jejich změna, s výjimkou transferů z jiných veřejných rozpočtů, vyžaduje schválení 
zastupitelstvem. 



P ř í j m y

Daňové příjmy 546 531 500 Kč

Nedaňové příjmy 139 179 100 Kč

Kapitálové příjmy 7 500 000 Kč

Přijaté transfery 272 200 Kč

Celkem 693 482 800 Kč

Financování 18 688 200 Kč

Sociální fond 6 800 000 Kč

Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu 2 002 500 Kč

Trvalý peněžní fond - útulek pro zvířata 10 100 Kč

Celkem včetně fondů 720 983 600 Kč

V ý d a j e

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 200 000 Kč

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 45 905 300 Kč

Služby pro obyvatelstvo 265 029 500 Kč

Sociální věci a politika zaměstnanosti 34 713 300 Kč

Bezpečnost státu a právní ochrana 32 373 000 Kč

Všeobecná veřejná správa a služby 239 808 700 Kč

Granty, podpory, dotace a dary 18 625 000 Kč

Akce nad 500 tis. Kč (včetně projektových dokumentací) 22 881 200 Kč

Celkem 659 536 000 Kč

Financování 52 635 000 Kč

Sociální fond 6 800 000 Kč

Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu 2 002 500 Kč

Trvalý peněžní fond - útulek pro zvířata 10 100 Kč

Celkem včetně fondů 720 983 600 Kč

Rozpočet na rok 2015
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příloha č. 1/1

tř. par. pol. orj. (údaje v tisících Kč)
 rozpočet 

1111 210  Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 98 000,0              

1112 210  Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 5 500,0                

1113 210  Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (vybíraná srážkou) 9 500,0                

1121 210  Daň z příjmů právnických osob 91 000,0              

1122 210  Daň z příjmů právnických osob za obce 20 000,0              

1211 210  Daň z přidané hodnoty 210 000,0            

1333 830  Poplatky za uložení odpadů 1 900,0                

1334 840  Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 20,0                    

1335 840  Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1,0                      

1340 230
 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,

 využívání a odstraňování komunálních odpadů
28 000,0              

1341 230  Poplatek ze psů 1 550,0                

1343 230  Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 300,0                

1345 230  Poplatek z ubytovací kapacity 600,0                   

1351 230  Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů 1 000,0                

1353 730  Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 700,0                   

1355 230  Odvod z výherních hracích přístrojů 31 000,0              

1361  Správní poplatky 12 160,5              

1511 210  Daň z nemovitostí 34 300,0              

1  DAŇOVÉ PŘÍJMY 546 531,5     

1032 2111 522  Příjmy z poskytování služeb a výrobků (těžba dřeva) 3 044,5                

2321 2111 520  Příjmy z poskytování služeb a výrobků (stočné v MČ) 500,0                   

3111 2111 610  Příjmy z poskytování služeb a výrobků (praní prádla) 818,1                   

3313 2111 510  Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby aj.) 40,0                    

3319 2111 110  Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20,0                    

3319 2111 710  Příjmy z poskytování služeb a výrobků (obřady) 40,0                    

3322 2111 510  Příjmy z poskytování služeb a výrobků (energie v galerii) 150,0                   

3612 2111  Příjmy z poskytování služeb a výrobků (žádosti o byt aj.) 15,0                    

3632 2111 522  Příjmy z poskytování služeb a výrobků (hrobová místa) 1 500,0                

3639 2111 359  Příjmy z poskytování služeb a výrobků (GIS) 20,0                    

3639 2111  Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby aj.) 315,0                   

4351 2111 620  Příjmy z poskytování služeb a výrobků (žádosti o DPS) 8,0                      

6171 2111  Příjmy z poskytování služeb a výrobků (kopírování aj.) 142,0                   

3639 2119 5XX  Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) 700,0                   

2122 241  Odvody příspěvkových organizací (KIS) 241,9                   

3111 2122 610  Odvody příspěvkových organizací (MŠ) 237,9                   

3113 2122 610  Odvody příspěvkových organizací (ZŠ) 2 566,1                

3141 2122 610  Odvody příspěvkových organizací (ZŠS) 399,8                   

3141 2122 620  Odvody příspěvkových organizací (ZŠS Kratochvílova) 330,0                   

3314 2122 610  Odvody příspěvkových organizací (Městská knihovna) 0,6                      

2122 625  Odvody příspěvkových organizací (SSMP) 1 046,0                

Rozpočet statutárního města Přerov 2015 - příjmy
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příloha č. 1/2

tř. par. pol. orj.
 rozpočet 

2131 530  Příjmy z pronájmu pozemků  2 046,0                

2221 2132 510  Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (autobusové nádraží) 523,1                   

3313 2132 510  Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (kina aj.) 23,2                    

3322 2132 51X  Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (zámek, TGM 8) 1 299,0                

3412 2132 510  Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (Teplo Přerov, a. s.) 4 398,4                

3612 2132 540  Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (byty) 27 000,0              

3613 2132 540  Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (nebytové prostory) 2 600,0                

3639 2132 410  Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 4,0                      

3639 2132 51X  Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 3 836,9                

3639 2132 522  Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (TSMP, s. r. o.) 3 889,1                

4351 2132 540  Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (DPS) 2 500,0                

2221 2133 510  Příjmy z pronájmu movitých věcí (autobusové nádraží) 523,1                   

3412 2133 510  Příjmy z pronájmu movitých věcí (Teplo Přerov, a. s.) 519,2                   

3639 2133 51X  Příjmy z pronájmu movitých věcí 166,6                   

6310 2141  Příjmy z úroků 850,0                   

2212  Sankční platby přijaté od jiných subjektů 4 005,0                

2322 500  Přijaté pojistné náhrady 150,0                   

2324  Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 295,0                   

3725 2324 520  Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (recyklace odpadů) 2 400,0                

2324  Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení o přestupcích) 357,0                   

2324 540
 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (zálohy na služby spojené

 s bydlením a nájmem)
21 500,0              

2329  Ostatní nedaňové příjmy j. n. 3,0                      

6409 2329 210  Ostatní nedaňové příjmy j. n. (transfery ze státního rozpočtu) 48 150,6              

2119 2343 220  Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 5,0                      

2  NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 139 179,1     

3639 3111 530  Příjmy z prodeje pozemků 3 000,0                

3612 3112 510  Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 1 000,0                

3612 3112 540  Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 1 500,0                

3613 3112 510  Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 2 000,0                

3  KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 7 500,0         

4121  Neinvestiční přijaté transfery od obcí 272,2                   

4  PŘIJATÉ TRANSFERY 272,2            

 C E L K E M 693 482,8     

8115 210  Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 18 688,2              

8  FINANCOVÁNÍ 18 688,2       

 C E L K E M   ( b e z   f o n d ů ) 712 171,0     
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příloha č. 1/3

par. pol. orj.

 SOCIÁLNÍ FOND  rozpočet 

6171 2111 339  Příjmy z poskytování služeb a výrobků (chata Svrčov) 40,0                    

6171 2141 339  Příjmy z úroků 5,0                      

2460 339  Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 1 250,0                

4134 339  Převody z rozpočtových účtů 5 505,0                

6 800,0           

 FOND OPRAV, MODERNIZACÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ BYTOVÉHO FONDU

3611 2141 245  Příjmy z úroků 10,0                    

2412 245
 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních

 subjektů - právnických osob
128,0                   

2420 245
 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností

 a podobných subjektů
20,0                    

2460 245  Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 1 246,0                

8115 245  Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 598,5                   

2 002,5           

 TRVALÝ PENĚŽNÍ FOND - ÚTULEK PRO ZVÍŘATA

6310 2141 210  Příjmy z úroků 0,1                      

8115 210  Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 10,0                    

10,1                

 C E L K E M   P Ř Í J M Y 720 983,6     

 z toho:  konsolidace 5 505,0            

 financování 19 296,7          

 příjmy po konsolidaci 696 181,9     
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příloha č. 2/1

sk. par. orj. (údaje v tisících Kč)

 rozpočet 

1014 230
 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin

 a zvláštní veterinární péče
110,0                    

1014 510
 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin

 a zvláštní veterinární péče
20,0                      

1014 840
 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin

 a zvláštní veterinární péče
30,0                      

1031 520  Pěstební činnost 10,0                      

1069 840  Ostatní správa v zemědělství 30,0                      

1  ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 200,0             

241  Kulturní a informační služby města Přerova 13 237,1               

2141 120  Vnitřní obchod (marketing a propagace) 363,0                    

2143 110  Cestovní ruch 138,0                    

2143 120  Cestovní ruch 212,0                    

2169 820  Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 100,0                    

2212 520  Silnice 2 033,7                 

2219 520  Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 580,4                 

2221 520  Provoz veřejné silniční dopravy 100,0                    

2221 730
 Provoz veřejné silniční dopravy (úhrada kompenzace městské dopravy,

 příspěvek na provoz příměstské dopravy)
26 000,0               

2223 110  Bezpečnost silničního provozu 10,0                      

2223 730  Bezpečnost silničního provozu 131,1                    

2321 520  Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (údržba vod. zařízení) 850,0                    

2331 130  Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků 110,0                    

2369 840  Ostatní správa ve vodním hospodářství 40,0                      

2  PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 45 905,3        

3111 610  Předškolní zařízení 10 393,0               

3113 610  Základní školy 21 512,6               

3141 610  Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 6 165,6                 

3313 510  Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 336,0                    

3314 610  Činnosti knihovnické (Městská knihovna) 12 582,5               

3319 110  Ostatní záležitosti kultury 2 337,3                 

3319 120  Ostatní záležitosti kultury 93,0                      

3319 510  Ostatní záležitosti kultury (Hvězdárna) 10,0                      

3322 110  Zachování a obnova kulturních památek (neinv. transfery dobrovolným svazkům obcí) 46,0                      

3322 510  Zachování a obnova kulturních památek (zámek, MD) 667,0                    

3322 830  Zachování a obnova kulturních památek (propagace, konzultace) 80,0                      

3326 510
 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního

 a historického povědomí (kaple, sochy aj.)
130,0                    

3341 120  Rozhlas a televize (úhrada za odvysílaný čas) 2 460,0                 

3341 520  Rozhlas a televize (veřejné rozhlasy) 100,0                    

3349 120  Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Přerovské listy) 1 022,0                 

3392 510  Zájmová činnost v kultuře (kulturní domy) 245,0                    

3399 120  Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (KPOZ) 602,0                    

Rozpočet statutárního města Přerov 2015 - výdaje
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příloha č. 2/2

sk. par. orj.

 rozpočet 

3412 242  Sportovní zařízení v majetku obce (Teplo Přerov a.s.) 32 076,4               

3419 900  Ostatní tělovýchovná činnost 15,0                      

3549 620  Ostatní speciální zdravotnická péče (program primární prevence) 16,0                      

3549 900  Ostatní speciální zdravotnická péče (prevence kriminality) 60,0                      

3612 220  Bytové hospodářství (úroky z kaucí aj.) 30,0                      

3612 33X  Bytové hospodářství 6 081,0                 

3612 360  Bytové hospodářství 1 000,0                 

3612 510  Bytové hospodářství (náklady spojené s prodejem domovního majetku) 2 386,0                 

3612 540  Bytové hospodářství 29 176,0               

3613 540  Nebytové hospodářství 3 839,0                 

3613 510  Nebytové hospodářství (restaurace Michalov) 225,0                    

3631 520  Veřejné osvětlení 7 590,0                 

3632 510  Pohřebnictví 120,0                    

3632 620  Pohřebnictví 138,0                    

3635 430  Územní plánování (studie a ÚPD) 246,0                    

3636 110  Územní rozvoj (neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí) 387,0                    

3639 410  Komunální služby a územní rozvoj j. n. (koncepce a rozvoj) 600,0                    

3639 420  Komunální služby a územní rozvoj j. n. (projektový manažer) 10,0                      

3639 51X  Komunální služby a územní rozvoj j. n. 7 995,1                 

3639 52X  Komunální služby a územní rozvoj j. n. 950,0                    

522  Komunální služby 99 258,1               

3639 530  Komunální služby a územní rozvoj j. n. 3 047,2                 

3639  Místní části - nerozděleno 2 515,5                 

3716 830  Monitoring ochrany ovzduší (analyzátory, detektory aj.) 130,0                    

3722 110  Sběr a svoz komunálních odpadů 49,0                      

3722 520  Sběr a svoz komunálních odpadů 120,0                    

3722 830  Sběr a svoz komunálních odpadů 50,0                      

3725 520  Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (EKOKOM) 2 400,0                 

3729 520  Ostatní nakládání s odpady (černé skládky aj.) 150,0                    

3741 830  Ochrana druhů a stanovišť 100,0                    

3745 52X  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (úpravy veřejných prostranství aj.) 5 372,1                 

3792 830  Ekologická výchova a osvěta 109,1                    

3900 360  Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 6,0                        

3  SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 265 029,5      

625  Sociální služby města Přerova 27 279,3               

4329 62X  Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 85,0                      

4341 360
 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým

 (městský sociální šatník)
63,0                      

4342 620  Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 10,0                      

4349 62X  Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 360,0                    

4349 624  Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (projekt OSPOD) 250,0                    

4351 540  Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 6 590,0                 

4379 620  Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 2,0                        

4379 635  Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 70,0                      

4399 620  Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (recepty) 4,0                        

4  SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 34 713,3        
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příloha č. 2/3

sk. par. orj.

 rozpočet 

5212 130  Ochrana obyvatelstva 199,0                    

5219 900  Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva 35,0                      

5279 130  Záležitosti krizového řízení j. n. 395,5                    

5311 330  Bezpečnost a veřejný pořádek (platy, pojistné aj.) 27 800,0               

5311 360  Bezpečnost a veřejný pořádek 581,0                    

5311 900  Bezpečnost a veřejný pořádek 1 979,5                 

5512 360  Požární ochrana - dobrovolná část (údržba zařízení) 710,0                    

5512 510  Požární ochrana - dobrovolná část (údržba budov) 605,0                    

5512 130  Požární ochrana - dobrovolná část 68,0                      

5  BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 32 373,0        

6112 110  Zastupitelstva obcí (cestovné, školení aj.) 1 211,6                 

6112 330  Zastupitelstva obcí (odměny aj.) 7 675,0                 

6112 360  Zastupitelstva obcí 7,0                        

6171 1XX  Činnost místní správy (služby) 410,0                    

6171 2XX  Činnost místní správy (auditor, daňový poradce aj.) 800,0                    

320  Veřejné zakázky 300,0                    

6171 33X  Činnost místní správy (platy, pojistné aj.) 154 122,1             

6171 35X  Činnost místní správy (informatika, GIS) 8 794,6                 

6171 360  Činnost místní správy (správa) 19 236,0               

6171 370  Činnost místní správy 300,0                    

6171 7XX  Činnost místní správy 50,0                      

210  Úroky z úvěrů 3 500,0                 

6310 2XX  Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (bankovní poplatky aj.) 320,0                    

6320 500  Pojištění funkčně nespecifikované 6 441,0                 

6330 330  Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (sociální fond) 5 505,0                 

6399 2XX  Ostatní finanční operace (daň z příjmů právnických osob za obce, DPH) 24 000,0               

6409 110  Ostatní činnosti j. n. (neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí) 283,0                    

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 6 853,4                 

6  VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 239 808,7      

 Granty, podpory, dotace a dary 18 625,0        

 Projektové dokumentace 2 464,0          

 Akce nad 500 tis. Kč 20 417,2        

 C E L K E M 659 536,0      

210  Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 52 635,0               

8  Financování - financování z tuzemska 52 635,0        

 C E L K E M   ( b e z   f o n d ů ) 712 171,0      
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příloha č. 2/4

par. orj.

 SOCIÁLNÍ FOND  rozpočet 

6171 339  Činnost místní správy 6 800,0                 

6 800,0             

 FOND OPRAV, MODERNIZACÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ BYTOVÉHO FONDU

3611 245  Podpora individuální bytové výstavby (půjčky, bankovní poplatky) 2 002,5                 

2 002,5             

 TRVALÝ PENĚŽNÍ FOND - ÚTULEK PRO ZVÍŘATA

1014 523
 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin

 a zvláštní veterinární péče
10,1                      

10,1                  

 C E L K E M   V Ý D A J E 720 983,6      

 z toho:  konsolidace 5 505,0             

 financování 52 635,0           

 výdaje po konsolidaci 662 843,6      

 běžné výdaje 626 830,9      

 kapitálové výdaje 41 517,7        
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příloha č. 2/5

   A K C E   N A D   5 0 0   T I S .   K Č   2 0 1 5

par. orj. org.

 rozpočet 

410  Projektové dokumentace (koncepce a rozvoj) 2 300,0                

420  Projektové dokumentace (projektový manažer) 164,0                   

 C E L K E M 2 464,0            

510
 akce obsažené v upraveném rozpočtu roku 2014 -

 financování do doby převedení nedočerpaných zdrojů
2 000,0                

221X 510 500298  Oprava komunikací a chodníků 2 773,9                

3722 520 500300  Systém pro separaci a svoz BRKO 2 043,3                

6171 350 500190
 Zajištění přenosu dat a informací

 v územní samosprávě města Přerova (09)
9 500,0                

2219 510 500081  Cyklostezka nábř. PFB 4 100,0                

 C E L K E M 20 417,2          
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příloha č. 3

PŘÍJMY 2016 2017

Daňové příjmy 555 228    554 448    

Nedaňové příjmy 95 282      95 229      

Kapitálové příjmy 4 000        4 000        

Přijaté transfery 64 873      64 873      

Financování - úvěr -           -           

Financování 80 000      80 000      

Sociální fond 8 300        8 300        

Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu 1 502        1 502        

Celkem 809 185    808 352    

VÝDAJE 2016 2017

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 190           190           

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 42 207      43 321      

Služby pro obyvatelstvo 259 195    261 943    

Sociální věci a politika zaměstnanosti 39 368      39 787      

Bezpečnost státu a právní ochrana 34 783      36 636      

Všeobecná veřejná správa a služby 252 631    265 928    

Granty, podpory, dotace a dary 16 625      14 625      

Akce nad 500 tis. Kč (včetně PD) 114 749    97 208      

Financování 39 635      38 912      

Sociální fond 8 300        8 300        

Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu 1 502        1 502        

Celkem 809 185    808 352    

(v tisících Kč)

Rozpočtový výhled statutárního města Přerova
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příloha č. 4

 VÝDAJOVÁ  ČÁST 

ORJ  název částka v tis. Kč

210  Splátky jistiny a úroků z úvěrů 56 135,0              

241  Kulturní a informační služby města Přerova 13 237,1              

242  Sportovní zařízení v majetku obce (Teplo Přerov a. s.) 32 076,4              

522  Komunální služby 99 258,1              

61X  Školská zařízení 38 071,2              

610  Městská knihovna 12 582,5              

625  Sociální služby města Přerova 27 279,3              

 Dotace, přímé podpory a grantový program 18 625,0              

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU PRO ROK 2015
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Rozpočet statutárního města Přerov 2015 - podrobný rozpis příjmů

Podrobnější výklad k jednotlivým řádkům příjmové části rozpočtu

tř. par. pol. (údaje v tisících Kč)

 rozpočet 

1111  Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 98 000,0                

 podíl na 22,87 % z celostátního výnosu daně (záloh na daň) z příjmů

 fyzických osob ze závislé činnosti, odváděné  zaměstnavatelem jako plátcem daně
 podíl na 1,5 % z celostátního výnosu daně (záloh na daň) z příjmů 

 fyzických osob ze závislé činnosti, odváděné  zaměstnavatelem jako plátcem daně

 z příjmů, s výjimkou daně z příjmů  fyzických osob vybírané srážkou podle

 zvláštní sazby

1112  Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 5 500,0                  

 30 % z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce

 bydliště ke dni jejich splatnosti a výnosu daně (vyrovnání a dodatečně přiznaná

 nebo dodatečně vyměřená daň) z příjmů fyzických osob, které měly na území
 obce bydliště k poslednímu dni zdaňovaciho období, k němuž se tato daň 

 vztahuje, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby a s výjimkou

 daně (záloh na daň) z příjmů ze závislé činnosti srážených a odváděných

 plátcem daně, bydlištěm se rozumí místo  trvalého  pobytu fyzické osoby 
 podíl na 23,58 % z 60 % z celostátního výnosu daně (záloh na daň) z příjmů

 fyzických osob, s výjimkou výnosů srážkové daně a daně ze závislé činnosti

1113  Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (vybíraná srážkou) 9 500,0                  

 podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň)

 z příjmů fyzických osob vybírané srážkou  podle zvláštní sazby

1121  Daň z příjmů právnických osob 91 000,0                

 podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob,

 s výjimkou výnosů daně v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec 

1122  Daň z příjmů právnických osob za obce 20 000,0                

 daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec,
 s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby

1211  Daň z přidané hodnoty 210 000,0              

 podíl na 20,83 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty

1333  Poplatky za uložení odpadů 1 900,0                  

 výběr či příjem tzv. základní složky poplatku za ukládání odpadu obci, na jejímž

 katastru leží skládka pro ukládání odpadu

1334  Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 20,0                       

1335  Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1,0                         

1340
 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

 využívání a odstraňování komunálních odpadů
28 000,0                

 poplatek vybíraný na základě obecně závazné vyhlášky dle zákona o místních 

 poplatcích, předmětem poplatku je provoz systému obce nakládání s 

 komunálním odpadem, poplatníkem je fyzická osoba, která má v obci trvalý 

 pobyt včetně cizinců a fyzické osoby, která má ve vlastnictví stavbu k individuální 

 rekreaci, byt nebo rodinný dům, kde není trvale nikdo hlášen

1341  Poplatek ze psů 1 550,0                  

 poplatek vybíraný na základě obecně závazné vyhlášky dle zákona o místních 
 poplatcích, předmětem poplatku jsou psi starší 3 měsíců, poplatníkem je 

 fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce  

1343  Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 300,0                  

 poplatek vybíraný na základě obecně závazné vyhlášky dle zákona o místních 
 poplatcích, předmětem poplatku je zvláštní užívání veřejného prostranství (např. 

 provádění výkopových  prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících 

 pro poskytování  prodeje a služeb, umístění stavebních nebo reklamních 

 zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků, skládek, vyhrazení trvalého parkovacího 

 místa), poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která veřejné prostranství 
 užívá v zákoně uvedeným způsobem  
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tř. par. pol.
 rozpočet 

1345  Poplatek z ubytovací kapacity 600,0                     

 poplatek vybíraný na základě obecně závazné vyhlášky dle zákona o místních 
 poplatcích, poplatek se platí z ubytovací kapacity v zařízeních určených                  

 k  přechodnému ubytování za úplatu, poplatníkem je fyzická nebo právnická 

 osoba, která  přechodné ubytování poskytla

1351  Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 1 000,0                    

 provozovatelé loterií a jiných podobných her jsou povinni odvádět tento odvod  
 do rozpočtu obcí prostřednictvím Speciálního finančního úřadu, tvoří jej 30 % 

 příjmu z loterií, které se stanoví obdobně jako procento, kterým se obce podílejí 

 na procentní části celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob 

 podle zákona upravujícího rozpočtové určení daní

1353  Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 700,0                       

 správní poplatky za vydání řidičských průkazů národních a mezinárodních
 a za výpisy z registru řidičů

1355  Odvod z výherních hracích přístrojů 31 000,00                

 správu odvodu vykonávají místně příslušné finanční úřady dle adresy sídla 

 provozovatele, část odvodu ve výši dílčího odvodu z VHP a jiných technických 

 herních zařízení je z 20 % příjmem státního rozpočtu a z 80 % příjmem rozpočtu 

 obcí, dílčí základ se skládá z poměrné a pevné části, přičemž poměrná část je 

 20 % z tržeb (IN - OUT) a pevná část je tvořena součtem počtu dnů, ve kterých 
 byl každý z povolených přístrojů a zařízení povolen, vynásobených částkou 55 Kč

1361  Správní poplatky 12 160,5                

 odbor stavebního úřadu a životního prostředí                                       2 700 000 Kč

 odbor evidenčních správních služeb a obecního živnost. úřadu           9 420 500 Kč

 odbor ekonomiky                                                                                        40 000 Kč

1511  Daň z nemovitostí 34 300,0                

 výnos daně z nemovitých věcí, příjemcem je ta obec, na jejímž území

 se nemovitost nachází (veškerý výnos daně z nemovitostí na území města)

1  DAŇOVÉ PŘÍJMY 546 531,5          

1032 2111  Příjmy z poskytování služeb a výrobků (těžba dřeva) 3 044,5                  

 odvod příjmů za těžbu dřeva a expedici dříví od TSMP, s. r. o.

2321 2111  Příjmy z poskytování služeb a výrobků (stočné v MČ) 500,0                     

vybrané stočné od občanů místních částí

3111 2111  Příjmy z poskytování služeb a výrobků (praní prádla) 818,1                     

 příjmy z praní prádla pro mateřské školy

3313 2111  Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby aj.) 40,0                       

 přefakturace nákladů za služby, energie a vodu v souvislosti s nájmy

3319 2111  Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20,0                       

 příjmy z koncertů aj.

3319 2111  Příjmy z poskytování služeb a výrobků (obřady) 40,0                       

 příjmy z uzavřených inominátních smluv za zajištění sňatku

 mimo stanovené místo (zámek) nebo stanovené dny

3322 2111  Příjmy z poskytování služeb a výrobků (energie v galerii) 150,0                     

 příjem z přefakturací energií hrazený KIS

3612 2111  Příjmy z poskytování služeb a výrobků (žádosti o byt aj.) 15,0                       

 příjmy za podání žádosti o byt nebo bytovou náhradu

3632 2111  Příjmy z poskytování služeb a výrobků (hrobová místa) 1 500,0                  

 příjmy od TSMP, s. r. o., za sjednané nájmy hrobových míst a služby          

 s  tím  spojené na veřejných pohřebištích

3639 2111  Příjmy z poskytování služeb a výrobků (GIS) 20,0                       

 příjem z prodeje digitálních map správního území

3639 2111  Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby aj.) 315,0                     

 přefakturace nákladů za služby, energie a vodu v souvislosti s nájmy

4351 2111  Příjmy z poskytování služeb a výrobků (žádosti o DPS) 8,0                         

 poplatek za zaevidování žádosti o umístění do domu s pečovatelskou službou
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tř. par. pol.
 rozpočet 

6171 2111  Příjmy z poskytování služeb a výrobků (kopírování aj.) 142,0                     

 příjmy za kopírování a příjmy za služby spojené s užíváním garáží ve dvorním

 traktu Smetanova 7 a užívání nebytových prostor (kanceláří) Blahoslavova 3

3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) 700,0                     

 příjmy z věcných břemen

2122  Odvody příspěvkových organizací (KIS) 241,9                     

 odvod odpisů nemovitého majetku včetně těch, které souvisí s doplňkovou

 činností

3111 2122  Odvody příspěvkových organizací (MŠ) 237,9                     

 100 %-ní odvod z odpisů nemovitého majetku mateřských škol

 zřízených statutárním městem Přerov vytvořených v hlavní činnosti v roce 2015

3113 2122  Odvody příspěvkových organizací (ZŠ) 2 566,1                  

 100 %-ní odvod z odpisů nemovitého majetku základních škol
 zřízených statutárním městem Přerov vytvořených v hlavní činnosti v roce 2015

3141 2122  Odvody příspěvkových organizací (ZŠS) 399,8                     

 100 %-ní odvod z odpisů nemovitého majetku  zařízení  školního stravování za 

 děti a žáky  organizací zřízených statutárním  městem Přerov  a soukromými 
 zřizovateli MŠ a ZŠ a 100 %-ní odvod odpisů  nemovitého  majetku poskytnutých 

 na děti a žáky školských  organizací jiných zřizovatelů  vytvořených v hlavní 

 činnosti v roce 2015

3141 2122  Odvody příspěvkových organizací (ZŠS Kratochvílova) 330,0                     

 Zastupitelstvo města Přerova schválilo poskytování příspěvku ve výši 2,50 Kč  
 na 1 oběd pro poživatele starobních a plných invalidních důchodů, jedná se       

 o částku, která v kalkulaci na oběd tvoří výši odpisů majetku, tato je dle počtu 
 odebraných obědů fakturována městu a po obdržení odvedena na účet 

 zřizovatele

3314 2122  Odvody příspěvkových organizací (Městská knihovna) 0,6                         

 100 %-ní odvod z odpisů nemovitého majetku Městské knihovny v Přerově,
 příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Přerov

 vytvořených v hlavní činnosti v roce 2015

2122  Odvody příspěvkových organizací (SSMP) 1 046,0                  

 odvod odpisů nemovitého majetku

2131  Příjmy z pronájmu pozemků 2 046,0                  

 např. pozemky pro zemědělské a zahrádkářské účely, pod garážemi, 

 prodejními stánky,  autobusové nádraží (Agras Želatovice, A.R.T. 247, Cylindr-
 Caffe, HP Agency, Moravská zemědělská, Outdoor Akzent, PRIOR, Troubecká 

 hospodářská,  ZD Kokory, SAD Trnava. atd.)

2221 2132  Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (autobusové nádraží) 523,1                     

3313 2132  Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (kina aj.) 23,2                       

 kino Hvězda 14 520 Kč, trafostanice 8 712 Kč

3322 2132  Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí ( z ámek, TGM 8) 1 299,0                  

 zámek - 1 284 100 Kč, TGM 8 - 14 900 Kč

3412 2132  Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (Teplo Přerov a. s.) 4 398,4                  

 společnost má v pronájmu koupaliště Penčice, zimní stadion,  plavecký  areál  

 a sportovní halu

3612 2132  Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (byty) 27 000,0                

3613 2132  Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (nebytové prostory) 2 600,0                  

3639 2132  Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 4,0                         

 podíl na zisku z pronájmu reklamních panelů CITY TOOLS spol. s r. o.

3639 2132  Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 3 836,9                  

např. budovy bývalých školských zařízení 1 358 500 Kč, Domov Alfreda Skeneho 

 Pavlovice 299 000 Kč, Živnostenská škola 95 900 Kč, VŠLg 75 000 Kč, 

 Chemoprojekt 720 000 Kč, Pivovar ZUBR a. s. 66 300 Kč, Televize
 Přerov 99 400 Kč, Přerovská rozvojová, s.r.o. 152 000 Kč, UBB spol. s r. o.        

 89 200 Kč, zařízení školního stravování 225 000 Kč, Fun Creation 104 400 Kč
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tř. par. pol.
 rozpočet 

3639 2132  Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí  (TSMP, s. r. o.) 3 889,1                  

 zahradnictví Michalov, hřbitov, skládka Žeravice, sídlo společnosti, areál 

 hřbitova - kancelář, honitba Svrčov

4351 2132  Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí  (DPS) 2 500,0                  

2221 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí (autobusové nádraží) 523,1                     

3412 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí (Teplo Přerov a. s.) 519,2                     

3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 166,6                     

 např. Speciální mateřská škola A & J s. r. o. + Soukromé vzdělávací centrum 
 Sluníčko 10 500 Kč, ZŠ a MŠ Přerov, Malá Dlážka 3 600 Kč, Středisko volného 

 času Atlas a Bios 3 600 Kč, Pivovar ZUBR, a. s. 7 500 Kč, Zařízení školního 

 stravování 139 600 Kč

6310 2141  Příjmy z úroků 850,0                     

 běžné úroky, příjmy z ukládání volných finančních prostředků 

2212  Sankční platby přijaté od jiných subjektů 4 005,0                  

 odbor stavebního úřadu a životního prostředí                                          360 000 Kč

 městská policie                                                                                      1 260 000 Kč

 odbor evidenčních správních služeb a obecního živnost. úřadu           2 385 000 Kč

2322  Přijaté pojistné náhrady 150,0                     

 pojistné plnění za škodní událost 

2324  Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 295,0                     

sociální věci - příjmy z ukončených dědických řízení a náhrady z Ministerstva

 pro místní rozvoj ČR za náklady na pohřbení občana, u kterého nelze nalézt
 rodinného příslušníka, který by pohřeb vypravil a zaplatil, nebo i cizího občana,

 který zemře v katastru nebo na území města Přerova - 65 000 Kč
majetek - zpětný odběr elektrozařízení a světelných zdrojů - odměny

 od provozovatelů kolektivních systémů (ASEKOL s. r. o., ELEKTROWIN a. s.,

 EKOLAMP s.r.o.) - 230 000 Kč

3725 2324  Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (recyklace odpadů) 2 400,0                    

 finanční prostředky od společnosti EKO-KOM, a. s. - odměny za zajištění
 odpadů z obalů 

2324  Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení o přestupcích) 357,00                     

 odbor stavebního úřadu a životního prostředí                                             65 000 Kč
 odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu   292 000 Kč

2324  Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (zálohy na služby spojené s nájmem) 21 500,0                  

 jedná se o zálohy na teplo, elektrickou energii, studenou vodu včetně stočného    

 a poplatku za odvod dešťových vod, plyn a ostatní služby (výtahy, komíny apod.) 
 spojené s nájmem (byty 15 000 000 Kč, DPS 5 000 000 Kč, nebytové prostory

 1 500 000 Kč)

2329  Ostatní nedaňové příjmy j. n. 3,0                           

 tržby za prodej lékařských předpisů s modrým pruhem a žádanek na výdej   
 omamných a návykových látek

6409 2329  Ostatní nedaňové příjmy j. n. (transfery ze státního rozpočtu) 48 150,6                

 transfery ze státního rozpočtu v předpokládané výši:

                           příspěvek na výkon státní správy                              43 650 600 Kč                                     

                           dotace na výkon sociálně - právní ochrany dětí          4 500 000 Kč

2119 2343  Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 5,0                           

2  NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 139 179,1          

3639 3111  Příjmy z prodeje pozemků 3 000,0                  

 pozemky lokalita Lužní v k. ú. Přerov a pozemky RD v k. ú. Kozlovice  2 905 000 

 Kč, pozemek p. č. 99 v k. ú. Penčice 15 000 Kč,  pozemky p. č. 172, p. č. 174/7,  

 p. č. 175/1 a p. č. 426  v k. ú. Staměřice 80 000 Kč 

3612 3112  Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 1 000,0                  

 prodej bytů - zabezpečuje oddělení investic a technické správy
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tř. par. pol.
 rozpočet 

3612 3112  Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 1 500,0                  

 prodej bytů - zabezpečuje oddělení bytové správy

3613 3112  Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 2 000,0                  

 úřadovna Henčlov, budova na ul. B. Němcové

3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 7 500,0              

4121  Neinvestiční přijaté transfery od obcí 272,2                     

sociální věci - jednorázový finanční příspěvek obce, jejíž občan bude umístěn

 do některého zařízení Sociálních služeb města Přerova - 40 000 Kč

správní služby - veřejnoprávní smlouvy na úseku projednávání přestupků

 - 232 200 Kč

4 PŘIJATÉ TRANSFERY 272,2                 

 C E L K E M 693 482,8          

8115  Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 18 688,2                

 grant Pavel Novák 25 000 Kč

 Opravy chodníků a komunikací 2 773 900 Kč

 Systém pro separaci a svoz BRKO 2 043 300 Kč
 změny územního plánu 246 000 Kč

 projekt Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova
 (IOP 09) 9 500 000 Kč

 Cyklostezka nábř. PFB 4 100 000 Kč

8  FINANCOVÁNÍ 18 688,2            

 C E L K E M   ( b e z   f o n d ů ) 712 171,0          

 Sociální fond

6171 2111  Příjmy z poskytování služeb a výrobků (chata Svrčov) 40,0                       

6171 2141  Příjmy z úroků 5,0                         

2460  Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 1 250,0                  

4134  Převody z rozpočtových účtů 5 505,0                  

6 800,0                 

 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu

3611 2141  Příjmy z úroků 10,0                       

2412
 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních

 subjektů - právnických osob
128,0                     

2420
 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností

 a podobných subjektů
20,0                       

2460  Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 1 246,0                  

8115  Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 598,5                     

2 002,5                 

 Trvalý peněžní fond - útulek pro zvířata

6310 2141  Příjmy z úroků 0,1                         

8115  Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 10,0                       

10,1                      

 C E L K E M   P Ř Í J M Y 720 983,6          
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            Rozpočet statutárního města Přerov 2015 - podrobný rozpis výdajů

sk. par. orj.

 rozpočet                                        

v tis. Kč 
běžný provoz

opravy, údržba

apod.                                

 granty, příspěvky, 

zápůjčky, účel. 

prostředky

investiční výdaje

(položky 6XXX)

1014 230
 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin

 a zvláštní veterinární péče
110,0                      110,0                    

1014 510
 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin

 a zvláštní veterinární péče
20,0                        20,0                       

     údržba útulku pro psy 20,0                       

1014 840
 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin

 a zvláštní veterinární péče
30,0                        30,0                       

1031 520  Pěstební činnost 10,0                        10,0                       

1069 840  Ostatní správa v zemědělství 30,0                        30,0                       

1  ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 200,0              180,0            20,0              -                 -                 

241  Kulturní a informační služby města Přerova 13 237,1                 12 822,1               415,0                    

     běžné opravy a opravy po revizích 415,0                    

2141 120  Vnitřní obchod (marketing a propagace) 363,0                      363,0                    

2143 110  Cestovní ruch 138,0                      138,0                    

     členský příspěvek - Sdružení Morava - sdružení cestovního ruchu 138,0                    

2143 120  Cestovní ruch 212,0                      182,0                    30,0                       

     udržitelnost projektu Vytvoření a společného značení městských turistických

     tras - společný turistický produkt polsko-českého pohraničí Citywalk
30,0                       

2169 820 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 100,0                      100,0                    

2212 520  Silnice 2 033,7                   285,0                    1 148,7                 600,0                    

     drobné úpravy účelových komunikací 50,0                       

     čištění silnic ŘSD a KÚOK 150,0                    

     mosty - mostní prohlídky, drobné opravy 300,0                    

     výměna dopravního značení za reflexní 300,0                    

     ul. Kozlovská - vjezd pro vozidla VaK 390,0                    

     ul. Kozlovská - odvodnění komunikace 210,0                    

     Újezdec - oprava havarijního stavu komunikace v ul. Ke Tmeni 234,5                    

     Lověšice - opravy místních komunikací 264,2                    

2219 520  Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 580,4                   100,0                    1 535,4                 945,0                    

     projekty 50,0                      

     ul. Sokolská - parkoviště 400,0                    

     ul. Tománkova - parkoviště 400,0                    

     ul. U rybníka - místo pro přecházení 50,0                      

     ul. Kouřilkova - přechod pro chodce 45,0                      

     Henčlov - předláždění chodníku v uličce mezi ul. Zakladatelů a Hliník 287,8                    

     Popovice - úprava a dokončení dlážděné plochy u hřiště 20,0                       

     Penčice - oprava chodníku ul.Tršická 141,1                    

–
 2

5
 –



sk. par. orj.

 rozpočet                                        

v tis. Kč 
běžný provoz

opravy, údržba

apod.                                

 granty, příspěvky, 

zápůjčky, účel. 

prostředky

investiční výdaje

(položky 6XXX)

     Kozlovice - oprava stávajících chodníků a úprava veřejných prostor 103,1                    

     Dluhonice - opravy chodníků 80,0                       

     Žeravice - oprava chodníku ul. Na Návsi 226,9                    

     Vinary - opravy chodníků 323,1                    

     Čekyně - opravy chodníků 353,4                    

2221 520  Provoz veřejné silniční dopravy 100,0                      100,0                    

     Kozlovice - vybudování přístřešku na zastávce MHD v ul. Na Vrbovcích 100,0                    

2221 730
 Provoz veřejné silniční dopravy (úhrada kompenzace městské dopravy,

 příspěvek na provoz příměstské dopravy)
26 000,0                 100,0                    25 900,0               

2223 110  Bezpečnost silničního provozu 10,0                        10,0                       

2223 730  Bezpečnost silničního provozu 131,1                      131,1                    

2321 520  Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (údržba vod. zařízení) 850,0                      800,0                    50,0                       -                         

     drobné opravy kanalizací 50,0                       

2331 130  Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků 110,0                      110,0                    

     udržitelnost projektu Protipovodňová opatření pro statutární město Přerov 110,0                    

2369 840  Ostatní správa ve vodním hospodářství 40,0                        40,0                       

2  PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 45 905,3         14 933,2       3 149,1         26 178,0       1 645,0         

3111 610  Předškolní zařízení 10 393,0                 9 623,0                 770,0                    

     výdaje na provoz prádelen včetně mzdových nákladů 1 062,6                 

     dotace soukromým mateřským školám 690,0                    

     dotace církevní mateřské škole 80,0                       

3113 610  Základní školy 21 512,6                 19 422,6               2 090,0                 

     zájmové vzdělávání 1 200,0                 

     ZŠ B. Němcové - speciální psycholog a pedagog 650,0                    

     ZŠ B. Němcové - sociální pedagog 290,0                    

     ZŠ J. A. Komenského Předmostí - udržitelnost Mateřídouška bez bariér 380,0                    

     ZŠ U tenisu - trenér II. třídy, uklízeč a správce haly 530,0                    

     akce Scholar 40,0                       

     učební pomůcky 100,0                    

     dotace soukromé základní škole 100,0                    

3141 610  Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 6 165,6                   6 165,6                 

3313 510  Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 336,0                      81,0                       200,0                    55,0                       

     příspěvek na úhradu provozních nákladů, dotace na teplo 55,0                       

     servis digitálního promítacího přístroje 150,0                    

     vyčištění kanalizačních přípojek 50,0                       

3314 610  Činnosti knihovnické (Městská knihovna) 12 582,5                 12 301,5               281,0                    

     úprava prostor mezi knihovnou a garáží - opěrná zídka, chodník 145,0                    

     oprava střechy - krovy 136,0                    

3319 110  Ostatní záležitosti kultury 2 337,3                   2 337,3                 

3319 120  Ostatní záležitosti kultury 93,0                        93,0                       

3319 510  Ostatní záležitosti kultury (Hvězdárna) 10,0                        7,0                         3,0                         

     odstranění revizních závad 3,0                         
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3322 110
 Zachování a obnova kulturních památek (neinvestiční transfery dobrovolným

 svazkům obcí)
46,0                        46,0                       

     členský příspěvek - Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 46,0                       

3322 510  Zachování a obnova kulturních památek (zámek, MD) 667,0                      507,0                    160,0                    

     běžná údržba Mervartova sálu 50,0                       

     odstranění revizních závad 10,0                       

     střešní výlez 100,0                    

3322 830  Zachování a obnova kulturních památek (propagace, konzultace) 80,0                        80,0                       

3326 510
 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního

 a historického povědomí (kaple, sochy aj.)
130,0                      45,0                       85,0                       

     odstraněn revizních závad 10,0                       

     údržba soch 70,0                       

     Újezdec - běžná údržba kaple 5,0                         

3341 120  Rozhlas a televize (úhrada za odvysílaný čas) 2 460,0                   2 460,0                 

3341 520  Rozhlas a televize (veřejné rozhlasy) 100,0                      100,0                    

     opravy veřejných rozhlasů v místních částech 100,0                    

3349 120  Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Přerovské listy) 1 022,0                   1 022,0                 

3392 510  Zájmová činnost v kultuře (kulturní domy) 245,0                      145,0                    100,0                    

     odstranění revizních závad 15,0                       

     Dluhonice - opravy    85,0                       

3399 120  Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (KPOZ) 602,0                      602,0                    

3412 242  Sportovní zařízení v majetku obce (Teplo Přerov a.s.) 32 076,4                 11 476,4               1 550,0                 19 050,0               

     Plavecký areál Přerov - vzduchotechnika včetně projektové dokumentace,

     vstupní dveře z krytého bazénu k venkovnímu,  venkovní schodiště  apod.
900,0                    5 400,0                 

     Zimní stadion Přerov - nákup elektrické rolby, střecha strojovny  apod. 300,0                    3 400,0                 

     Koupaliště Penčice - rekonstrukce části plotu apod. 150,0                    100,0                    

     sportovní hala - prosklené dveře, nová podlaha chodeb a schodů 200,0                    150,0                    

     vyrovnání úhrady investic  realizovaných v minulých letech nad rámec úspory 10 000,0               

3419 900  Ostatní tělovýchovná činnost 15,0                        15,0                       

3549 620  Ostatní speciální zdravotnická péče (program primární prevence) 16,0                        16,0                       

3549 900  Ostatní speciální zdravotnická péče (prevence kriminality) 60,0                        60,0                       

3612 220 Bytové hospodářství (úroky z kaucí aj.) 30,0                        30,0                       

3612 33X Bytové hospodářství 6 081,0                   6 081,0                 

3612 360 Bytové hospodářství 1 000,0                   1 000,0                 

3612 510 Bytové hospodářství (náklady spojené s prodejem domovního majetku) 2 386,0                   2 386,0                 

3612 540 Bytové hospodářství 29 176,0                 17 991,0               6 315,0                 4 500,0                 370,0                    

     opravy, údržba, výměna vodoměrů apod. 1 700,0                 

     výměna zařizovacích předmětů 720,0                    

     opravy volných bytů 65,0                       

     opravy hromosvodů 35,0                       

     dodání, montáž a výměny rozdělení topných nákladů 220,0                    

     Osmek 5 - úprava špatného stavu lodžií nad vstupem do domu 60,0                       

     Osmek 5,7 - výměna rozvodů teplé vody 400,0                    
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     více domů - vložkování komínů 350,0                    

     Jižní čtvrť III/4,5 - výměna vstupních dveří do domu včetně suterénu 140,0                    

     Jižní čtvrť IV/15,16,17 - výměna vstupních dveří do domu včetně suterénu 180,0                    

     Gen. Štefánika 6 - výměna vstupních dveří do domu 45,0                       

     Kojetínská 5 - výměna vstupních dveří do domu, zřízení domácích telefonů 75,0                       

     Kojetínská 5 - oprava balkonů 180,0                    

     Škodova 33 - výměna rozvodů pro domácí telefony 35,0                       

     Jižní čtvrť II/5 - malba společných prostor včetně zednických úprav 100,0                    

     nám. Fr. Rasche 7 - malba společných prostor včetně zednických úprav 50,0                       

     Komenského 54 - odstraněn zemní vlhkosti 50,0                       

     Kratochvílova 20 - opravy suterénu uliční části 150,0                    

     Bartošova 22 - výměna elektroinstalace společných prostor 150,0                    

     Jižní čtvrť II/6,7,8,9 - úprava a zateplení dilatace 20,0                       

     Na hrázi 32 - výměna sklepních oken 70,0                       

     nám. Fr. Rasche 3 - oprava balkonů 350,0                    

     Gen. Štefánika 4 - oprava balkonů 400,0                    

     Jižní čtvrť IV/1,2,3 - výměna elektroinstalace u společných prostor 350,0                    

     Jižní čtvrť IV/1,2,3 - malba společných prostor 45,0                       

     Gen. Štefánika 4 - výměna elektroinstalace a malba společných prostor 175,0                    

     rezerva pro opravy bytového fondu 200,0                    

     Jižní čtvrť II/6,7,8,9 - zateplení stropu suterénu 120,0                    

     Jižní čtvrť IV/15,16,17 - zateplení půdy 250,0                    

     příspěvek do fondu oprav za neprodané byty v privatizovaných domech 4 500,0                 

3613 540  Nebytové hospodářství 3 839,0                   1 894,0                 145,0                    1 800,0                 

     opravy a údržba nebytových prostor 135,0                    

     výměny vodoměrů 10,0                       

     příspěvek do fondu oprav za nebytové prostory v privatizovaných domech 1 800,0                 

3613 510  Nebytové hospodářství (restaurace Michalov) 225,0                      50,0                       175,0                    -                         

     odstranění revizních závad 5,0                         

     oprava okapových žlabů 20,0                       

     nátěr střechy 150,0                    

3631 520  Veřejné osvětlení 7 590,0                   7 500,0                 -                         90,0                      

     Osmek - nasvětlení přechodu pro chodce 90,0                      

3632 510  Pohřebnictví 120,0                      120,0                    

     hřbitov Dluhonice - oprava střechy márnice 120,0                    

3632 620 Pohřebnictví 138,0                      138,0                    

3635 430  Územní plánování (studie a ÚPD) 246,0                      246,0                    

3636 110  Územní rozvoj (neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí) 387,0                      387,0                    

     příspěvek do Regionálního fondu pro přípravu projektů na Střední Moravě 147,0                    

     příspěvek do OK4EU 40,0                       

     příspěvek do OK4Inovace 200,0                    
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3639 410 Komunální služby a územní rozvoj j. n. (koncepce a rozvoj) 600,0                      10,0                       50,0                       190,0                    350,0                    

      studie, analýzy, záměry, programy a plány před samotným zpracováním

      projektové dokumentace 
50,0                       350,0                    

     Fasáda roku 2014, včetně odlitků pamětnch desek 190,0                    

3639 420 Komunální služby a územní rozvoj j. n. (projektový manažer) 10,0                        10,0                       

3639 51X Komunální služby a územní rozvoj j. n. 7 995,1                   5 413,1                 2 532,0                 50,0                      

     Most k životu - oprava přístřešku, brány na zahradu 60,0                       

      ubytovna U Výstaviště 12 - výměna vchodových dveří 30,0                       

      ubytovna U Výstaviště 12 - předláždění chodníku mezi budovami 20,0                       

      ubytovna U Výstaviště 12 - oprava části plotu 60,0                       

      odstranění revizních závad  80,0                       

      DAS Pavlovice - běžná údržba areálu 100,0                    

      běžná údržba  - chata Svrčov, TGM 4, Bratrská 2, sklad u výstaviště apod. 70,0                       

      nutné opravy místních části 200,0                    

      nutné opravy ostatní 200,0                    

      ZŠ a MŠ Malá Dlážka - zastřešení venkovní třídy 80,0                       

      ZŠ a MŠ Malá Dlážka - oprava podhledů 55,0                       

      budova Na odpoledni - výměna dřezu 5,0                         

     MŠ Bajákova - výměna obložení mimo WC 35,0                       

     Středisko volného času Atlas a BIOS, Žižkova - částečná výměna oken 150,0                    

     bří Hovůrkových 1 - oprava podlahy a výměna oken 30,0                       

      U Bečvy (škola) - oprava a seřízení oken a dveří 40,0                       

     stará budova Předmostí - opravy a havárie, vlhkost 150,0                    

     budova MŠ Henčlov - opravy a havárie 80,0                       

     budova Sokolská - opravy a havárie 30,0                       

     garáže Škodova - opravy a havárie - brána, zídka 50,0                       

     budovy ŠJ Bajákova, B. Němcové - opravy a havárie 10,0                       

      budovy Jasínkova 17, Armáda spásy - opravy a havárie - špatná izolace,

      vlhkost (AS), dveře, okna (Jas) 
250,0                    

     budova Čechova 43 - opravy a havárie 10,0                       

     Chemik - opravy a havárie 30,0                       

      TSMP - Michalov - údržba 40,0                       

     budova Chemoprojekt - opravy a havárie 100,0                    

     Živnostenská škola - oprava a nátěr vstupních dveří 10,0                       

     Živnostenská škola - oprava střešní krytiny nad kanceláří 309 30,0                       

      Živnostenská škola - výměna světel v kancelářích 103,105,107,203 a chodba 50,0                       

     VŠLG - oprava schodů - vstup do budovy 15,0                       

     VŠLG - oprava střešní krytiny 30,0                       

     VŠLG - oprava odpadní jímky 15,0                       

     VŠLG - oprava omítek a podlah v suterénu 170,0                    

     úřadovna Újezdec - běžná údržba, nátěr fasády ve dvoře 25,0                       

     úřadovna Újezdec - nové zastřešení pergoly 50,0                      

     Lýsky - oprava budovy a areálu MŠ 10,0                       
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     Penčice - vymalování chodby v budově ul. Rohová 1 7,0                         

      úřadovna Žeravice - ochranný nátěr trámů proti hmyzu 45,0                       

     úřadovna Žeravice - výměna osvětlení v zasedací místnosti 10,0                       

     Vinary - rezerva na dodělávky prací v areálu Skalka 50,0                       

     úřadovna Kozlovice - oprava rozvodů vody, opravy dle aktuální situace 100,0                    

3639 52X  Komunální služby a územní rozvoj j. n. 950,0                      950,0                    

522  Komunální služby 99 258,1                 99 258,1               

     smlouva - sběrný dvůr - TSMP, s. r. o. 613,9                    

     smlouva - sběrný dvůr - Želatovská 613,9                    

     smlouva výkon sjednaných činností - TSMP, s. r. o. 98 030,3               

3639 530  Komunální služby a územní rozvoj j. n. 3 047,2                   2 150,0                 -                         897,2                    

     výkup pozemku p. č. 5056/2 v k. ú. Přerov - předkupní právo 100,0                    

     výkup pozemku p. č. 5056/4 v k. ú. Přerov - předkupní právo 15,0                      

     výkup pozemku p. č. 5056/3 v k. ú. Přerov - předkupní právo 30,0                      

     výkup pozemků p. č. 214/3 a 214/4 v k. ú. Penčičky - areál koupaliště 752,2                    

3639  Místní části - nerozděleno 2 515,5                   130,0                    2 385,5                 

3716 830  Monitoring ochrany ovzduší (analyzátory, detektory aj.) 130,0                      130,0                    

3722 110  Sběr a svoz komunálních odpadů (neinv. transfery dobrovolným svazkům obcí) 49,0                        49,0                       

     příspěvek do ODPADY OK, z. s. 49,0                       

3722 520  Sběr a svoz komunálních odpadů 120,0                      100,0                    20,0                       

     Dluhonice - stanoviště pro separovaný odpad 20,0                       

3722 830  Sběr a svoz komunálních odpadů 50,0                        50,0                       

3725 520  Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (EKOKOM) 2 400,0                   2 400,0                 

3729 520  Ostatní nakládání s odpady (černé skládky aj.) 150,0                      150,0                    

3741 830  Ochrana druhů a stanovišť 100,0                      100,0                    

3745 52X  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (úpravy veřejných prostranství aj.) 5 372,1                   4 540,0                 145,6                    540,0                    146,5                    

     smlouva - péče o část zeleně města 3 150,0                 

     správa a údržba veřejných WC 350,0                    

     skleník Michalov - udržitelnost projektu 540,0                    

     opravy dětských hřišť 100,0                    

     Lýsky - oprava fotbalového hřiště, hřiště na petangue 35,6                       

     Lýsky - herní prvek - horolezecká stěna 55,0                      

     Popovice - dokončení dřevěné pergoly 21,5                      

     Popovice - nákup dřevěného domku ke hřišti 70,0                      

     Čekyně - sekání ploch, údržba veřejného prostranství 10,0                       

3792 830  Ekologická výchova a osvěta 109,1                      109,1                    

3900 360  Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 6,0                          6,0                         

3  SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 265 029,5       219 281,7     14 367,1       10 427,0       20 953,7       

625  Sociální služby města Přerova 27 279,3                 27 279,3               

4329 62X  Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 85,0                        85,0                       

4341 360
 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým

 (městský sociální šatník)
63,0                        63,0                       

–
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4342 620  Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 10,0                        10,0                       

4349 62X  Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 360,0                      360,0                    

4349 624  Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (projekt OSPOD) 250,0                      250,0                    

4351 540  Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 6 590,0                   5 595,0                 995,0                    -                         

     opravy požárních zařízen a topení 40,0                       

     výměny vodoměrů 15,0                       

     opravy, údržba 420,0                    

     výměna zařizovacích předmětů 300,0                    

     Jižní čtvrť I/25 - odstranění zemní vlhkosti 90,0                       

     Tyršova 68, Trávník 1 - odstranění tapet a provedení omítek ve volných bytech 30,0                       

     rezerva pro opravy bytového fondu 100,0                    

4379 620  Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 2,0                          2,0                         

4379 635  Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 70,0                        70,0                       

4399 620  Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (pěstouni, recepty) 4,0                          4,0                         

4  SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 34 713,3         33 468,3       995,0            250,0            -                 

5212 130  Ochrana obyvatelstva 199,0                      164,0                    35,0                       

     havárie a technické opravy stálých úkrytů v majetku města 35,0                       

5219 900  Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva 35,0                        35,0                       

5279 130  Záležitosti krizového řízení j. n. 395,5                      356,0                    32,0                       7,5                         

     příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje na provoz

     systému AMDS - vyrozumívání členů JSDH Přerov apod.
7,5                         

     opravy a udržování vlastní techniky, údržba technického zařízení pro přenos 

     obrazových a zvukových informací
32,0                       

5311 330  Bezpečnost a veřejný pořádek (platy, pojistné aj.) 27 800,0                 27 800,0               

5311 360  Bezpečnost a veřejný pořádek 581,0                      581,0                    

5311 900  Bezpečnost a veřejný pořádek 1 979,5                   1 769,5                 210,0                    

     opravy a udržování 210,0                    

5512 360  Požární ochrana - dobrovolná část (údržba zařízení) 710,0                      567,0                    143,0                    -                         

     opravy a udržování 143,0                    

5512 510  Požární ochrana - dobrovolná část (údržba budov) 605,0                      440,0                    80,0                       85,0                      

     odstranění revizních závad 30,0                       

     rekonstrukce topného systému SDH Přerov 85,0                      

     Újezdec - výměna větracích oken a dveří do garáže SDH 50,0                       

5512 130  Požární ochrana - dobrovolná část 68,0                        68,0                       

5  BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 32 373,0         31 780,5       500,0            7,5                85,0              

6112 110  Zastupitelstva obcí (cestovné, školení aj.) 1 211,6                   1 211,6                 

6112 330  Zastupitelstva obcí (odměny aj.) 7 675,0                   7 675,0                 

6112 360  Zastupitelstva obcí 7,0                          7,0                         

6171 1XX  Činnost místní správy (služby) 410,0                      410,0                    

6171 2XX  Činnost místní správy (auditor, daňový poradce aj.) 800,0                      800,0                    

320  Činnost místní správy (veřejné zakázky) 300,0                      300,0                    
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6171 33X  Činnost místní správy (platy, pojistné aj.) 154 122,1               153 697,1             425,0                    

     Technologické centrum (ORG 500140) - udržitelnost projektu 425,0                    

6171 35X  Činnost místní správy (informatika, GIS) 8 794,6                   6 644,6                 1 430,0                 550,0                    170,0                    

     Technologické centrum (ORG 500140) - udržitelnost projektu 470,0                    

     Vnitřní integrace úřadu (ORG 500184) - udržitelnost projektu 80,0                       

     pořízení  60 PC 900,0                    

     pořízení tiskáren a monitorů 200,0                    

     pořízení 12 PS pro ESŽ (výměna za poskytnuté MVČR) 180,0                    

     nové widgety 150,0                    

     tiskárna A3 (GIS) 20,0                      

     opravy a udržování 150,0                    

6171 360  Činnost místní správy (správa) 19 236,0                 18 433,0               203,0                    600,0                    

     Technologické centrum (ORG 500140) - udržitelnost projektu 203,0                    

     kopírka, klimatizace, automat na kávu 100,0                    

     vozidlo typu Pick-Up pro potřeby údržby 500,0                    

6171 370  Činnost místní správy 300,0                      300,0                    

6171 7XX  Činnost místní správy 50,0                        50,0                       

210  Úroky z úvěrů 3 500,0                   3 500,0                 

6310 2XX  Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (bankovní poplatky aj.) 320,0                      320,0                    

6320 500  Pojištění funkčně nespecifikované 6 441,0                   6 441,0                 

6330 330  Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (sociální fond) 5 505,0                   5 505,0                 

6399 2XX  Ostatní finanční operace (daň z příjmů právnických osob za obce, DPH) 24 000,0                 24 000,0               

6409 110  Ostatní činnosti j. n. (neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí) 283,0                      283,0                    

     členský příspěvek - Sdružení Svaz měst a obcí 93,0                       

     členský příspěvek - Asociace měst pro cyklisty 10,0                       

     členský příspěvek - Sdružení obcí střední Moravy 180,0                    

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 6 853,4                   925,0                    2 290,4                 3 138,0                 500,0                    

     havárie - město 1 790,4                 

     havárie - místní části 500,0                    

     Městská knihovna - spoluúčast k projektům 128,0                    

     udržitelnost projektu Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě

     města Přerova  (září - prosinec 2015)
3 010,0                 

     rezerva pro případ nutnosti ulice Škodova 500,0                    

     Městská policie - digitalizace radiové sítě 500,0                    

     náhradní plnění - odbor sociálních věcí a školství 425,0                    

6  VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 239 808,7       230 219,3     3 720,4         4 599,0         1 270,0         

Granty, podpory, dotace a dary 18 625,0            -                     -                     18 125,0           500,0                

     přímé podpory, granty, mimořádné dotace a ostatní 18 125,0               

     infrastruktura 500,0                    

–
 3

2
 –



sk. par. orj.

 rozpočet                                        

v tis. Kč 
běžný provoz

opravy, údržba

apod.                                

 granty, příspěvky, 

zápůjčky, účel. 

prostředky

investiční výdaje

(položky 6XXX)

 Projektové dokumentace aj. 2 464,0              -                 1 000,0         -                 1 464,0             

     cyklopodjezd pod železniční tratí u Předmostí 500,0                    

     dokumenatce k provádění staveb 500,0                    200,0                    

     dokumentace na opravy místních komunikací 500,0                    

     regenerace sídliště Trávník - I. etapa 300,0                    

     energetická opatření Městské jesle Svisle 300,0                    

     žádosti o dotace na projekty v novém programovacím období 2014 - 2020 64,0                      

     autobusové nádraží - udržitelnost projektu 60,0                      

     ZŠ Svisle - úspory energií - energetické posouzení během udržitelnosti 20,0                      

     ZŠ Tenis - úspory energií - energetické posouzení během udržitelnosti 20,0                      

Akce nad 500 tis. Kč 20 417,2            -                 4 817,2         -                 15 600,0           

     akce obsažené v upraveném rozpočtu roku 2014 - financování do doby 

     převedení nedočerpaných zdrojů
2 000,0                 

     Opravy komunikací a chodníků (ORG 500298) 2 773,9                 

     Systém pro separaci a svoz BRKO (ORG 500300) 2 043,3                 

     Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova (IOP 09) 9 500,0                 

     Cyklostezka nábř. PFB 4 100,0                 

 C E L K E M 659 536,0       529 863,0     28 568,8       59 586,5       41 517,7       

210  Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 52 635,0                 52 635,0               

8  Financování - financování z tuzemska 52 635,0         52 635,0       -                 -                 -                 

 C E L K E M   ( b e z   f o n d ů ) 712 171,0       582 498,0     28 568,8       59 586,5       41 517,7       

 Sociální fond

6171 339  Činnost místní správy 6 800,0                   6 726,0                 74,0                       

6 800,0                  6 726,0                 74,0                      

 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu

3611 245  Podpora individuální bytové výstavby (půjčky, bankovní poplatky) 2 002,5                   2,5                         2 000,0                 

2 002,5                  2,5                        2 000,0                 

 Trvalý peněžní fond - útulek pro zvířata

1014 523
 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin

 a zvláštní veterinární péče
10,1                        10,1                       

10,1                        10,1                      

 C E L K E M   V Ý D A J E 720 983,6       589 236,6     28 568,8       61 660,5       41 517,7       

–
 3

3
 –



par. pol. orj. vzdělávání

3111 610

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím mateřským školám (MŠ) na provoz 
včetně mzdových prostředků a zákonných odvodů hrazených z rozpočtu zřizovatele (nepokrytých 
ze státního rozpočtu), zejména formou hrazení části úvazků ekonomkám nebo administrativním 
pracovnicím MŠ nad 100 dětí s odloučeným pracovištěm do výše 0,3 úvazku a maximálně do
100 000 Kč ročně (pro ZŠ a MŠ Hranická do 0,5 úvazku a maximálně do 120 000 Kč ročně pro 
MŠ nad 190 dětí s odloučenými pracovišti), dále na odměny ředitelek MŠ a zákonné odvody 
hrazené z rozpočtu zřizovatele a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Dále 
příspěvky na odpisy movitého i nemovitého majetku. Případně přímé dotace do investičních fondů 
organizací. Hrazení výdajů prádelen Jasínkova a Kouřílkova včetně mzdových výdajů, zákonných 
odvodů a  pořízení pracích prášků k praní prádla pro magistrát, Městskou policii, chatu Svrčov 
apod. Případně příspěvek na učební pomůcky do výše 5 000 - 10 000 Kč na jednu třídu MŠ.

3111 5213 610
Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám - dotace pro 
soukromé MŠ.  

3111 5223 610 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společenstvím - dotace pro církevní MŠ.  

3113 610

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím základním školám (ZŠ) na provoz 
včetně mzdových prostředků a zákonných odvodů hrazených z rozpočtu zřizovatele (nepokrytých 
ze státního rozpočtu), zejména formou hrazení části úvazků ekonomkám nebo administrativním 
pracovnicím ZŠ  do výše 0,3 úvazku a maximálně do 100 000 Kč ročně  a odměny ředitelů ZŠ a 
zákonné odvody hrazené z rozpočtu zřizovatele a dohody o pracích konaných mimo pracovní 
poměr, např. v zájmovém vzdělávání apod. Také posílení na naučnou stezku a muzeum ZŠ a MŠ 
Hranická, posílení na pronájem bazénu a vodné, stočné ZŠ Velká Dlážka. Hrazení podílu nákladů 
za užívání hřiští veřejností včetně mzdových nákladů a dohod o pracích konaných mimo pracovní 
poměr u správců hřiští pro ZŠ Za mlýnem, Velká Dlážka, Trávník, Svisle, Želatovská a správce, 
uklízeče haly a učitele trenéra 2. tř. ZŠ U tenisu. Posílení na ZŠ B. Němcové na provoz (přepočet 
na 26 žáků x počet běžných tříd) a na platy a zákonné odvody  psychologa, speciálního pedagoga, 
sociálního pedagoga a případně na dofinancování mzdových nákladů z důvodu poklesu počtu 
žáků pod právním předpisem stanovenou hranici. Příspěvky pro ZŠ a MŠ Hranická na 
dofinancování platů  a zákonných odvodů spec.pedagoga a učitele ATV z důvodu dodržení 
závazku daného udržitelností projektu Mateřídouška bez bariér. V případě získání jiných 
dotačních titulů k hrazení výše uvedených nadstandardů, bude poměrná část příspěvku, stejně 
jako v předchozích letech, vrácena do rozpočtu statutárního města. Příspěvek na posílení energií 
pro ZŠ  B. Němcové. Příspěvky na zájmové vzdělávání pro všechny ZŠ (do 1 200 000 Kč ročně  
pro všechny ZŠ). Dále příspěvky na odpisy  movitého i nemovitého majetku. Případně přímé 
dotace do investičních fondů  organizací. Případně příspěvky na učební pomůcky, školní potřeby
a učebnice  do výše 100 000 Kč ročně na všechny ZŠ. Také příspěvky na školy v přírodě. 

3113 5213 610
Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám - dotace pro 
soukromé ZŠ.  

3141 610

Neinvestiční příspěvky zřízené příspěvkové organizaci - zařízení školního stravování (ZŠS) na 
provoz včetně mzdových prostředků  a zákonných odvodů hrazených z rozpočtu zřizovatele 
(nepokrytých ze státního rozpočtu), zejména formou hrazení části úvazků ekonomkám nebo 
administrativním pracovnicím ZŠS Kratochvílova do výše 3,0 úvazku a maximálně do výše
500 000 Kč ročně, dále na odměny a osobní ohodnocení ředitelky ZŠS a zákonné odvody a 
dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr hrazené z rozpočtu zřizovatele např. na 
zajištění dozorů v ZŠS. Dále na dofinancování části úvazků údržbářů do výše 0,8 úvazku na 
každého a maximálně do výše 150 000 Kč na každého ročně včetně zákonných odvodů. Dále 
příspěvky na odpisy movitého i nemovitého majetku. Případně přímé dotace do invest. fondu 
organizace. 

3314 610

Neinvestiční příspěvky zřízené příspěvkové organizaci - Městská knihovna v Přerově, příspěvková 
organizace na provoz včetně mzdových prostředků a zákonných odvodů z rozpočtu zřizovatele. 
Dále příspěvky na odpisy movitého a nemovitého majetku, případně přímé dotace do investičního 
fondu organizace.

Podrobnější výklad k jednotlivým řádkům výdajové části rozpočtu
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par. orj.  místní část
rozpočet

(v tis. Kč)

 Dluhonice                                            UZ 443

3392 510  kulturní dům - opravy 85,0               

2219 520  opravy chodníků 80,0               

3722 520  stanoviště pro separovaný odpad 20,0               

3319 110  kultura 18,0               

 spotřební materiál 10,0               

3639 5XX  nerozděleno 156,0             

 limit celkem 369,0         

 Újezdec                                                  UZ 444

3326 510  údržba kaple 5,0                 

3639 51X  nákup materiálu 20,0               

3639 51X  běžná údržba úřadovny, nátěr fasády ve dvoře 25,0               

3639 51X  nové zastřešení pergoly 50,0               

5512 510  nákup materiálu 10,0               

5512 510  výměna větracích oken a dveří do garáže SDH 50,0               

2212 520  oprava havarijního stavu komunikace v ul. Ke Tmeni 234,5             

3319 110  kultura 40,0               

 spotřební materiál 10,0               

3639 5XX  nerozděleno 345,5             

 limit celkem 790,0         

 Kozlovice                                            UZ 445

3639 51X  oprava rozvodů vody, opravy dle aktuální situace 100,0             

2219 520  oprava stávajících chodníků a úpravy veřejných prostor 103,1             

2221 520  vybudování přístřešku na zastávce MHD v ul. Na vrbovcích 100,0             

3319 110  kultura 33,0               

 spotřební materiál 10,0               

3639 5XX  nerozděleno 264,9             

 limit celkem 611,0         

 Lověšice                                              UZ 446

2212 520  opravy místních komunikací 264,2             

3319 110  kultura 29,0               

 spotřební materiál 10,0               

3639 5XX  nerozděleno 229,8             

 limit celkem 533,0         

FINANCOVÁNÍ MÍSTNÍCH VÝBORŮ
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par. orj.  místní část
rozpočet

(v tis. Kč)

 Penčice                                               UZ 458

3639 51X  vymalování chodby v budově ul. Rohová 1 7,0                 

2219 520  oprava chodníku na ul. Tršická 141,1             

3319 110  kultura 7,0                 

 spotřební materiál 10,0               

3639 5XX  nerozděleno 116,9             

 limit celkem 282,0         

 Čekyně                                                UZ 470

2219 520  opravy chodníků 353,4             

3745 52X  sekání ploch, údržba veřejného prostranství 10,0               

3319 110  kultura 20,0               

 spotřební materiál 10,0               

3639 5XX  nerozděleno 303,6             

 limit celkem 697,0         

 Vinary                                                  UZ 471

3639 51X  rezerva na dodělávky prací v areálu Skalka 50,0               

2219 520  opravy chodníků 323,1             

3319 110  kultura 40,0               

 spotřební materiál 10,0               

3639 5XX  nerozděleno 327,9             

 limit celkem 751,0         

 Žeravice                                               UZ 472

3639 51X  úřadovna - ochranný nátěr trámů proti hmyzu 45,0               

3639 51X  výměna osvětlení v zasedací místnosti 10,0               

2219 520  oprava chodníku ul. Na Návsi 226,9             

3319 110  kultura 30,0               

 spotřební materiál 10,0               

3639 5XX  nerozděleno 245,1             

 limit celkem 567,0         

 Henčlov                                                UZ 473

2219 520  předláždění chodníku v uličce mezi ul. Zakladatelů a Hliník 287,8             

3319 110  kultura 23,0               

 spotřební materiál 10,0               

3639 5XX  nerozděleno 244,2             

 limit celkem 565,0         
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par. orj.  místní část
rozpočet

(v tis. Kč)

 Lýsky                                                   UZ 475

3639 51X  oprava budovy a areálu MŠ 10,0               

3745 52X  oprava fotbalového hřiště 30,6               

3745 52X  vybudování hřiště na petangue 5,0                 

3745 52X  herní prvek na dětské hřiště - horolezecká stěna 55,0               

3319 110  kultura 10,0               

 spotřební materiál 10,0               

3639 5XX  nerozděleno 80,4               

 limit celkem 201,0         

 Popovice                                            UZ 476

2219 520  úprava  dokončení dlážděn plochy u hřiště 20,0               

3745 52X  nákup dřevěného domku ke hřiišti 70,0               

3745 52X  dokončení dřevěné pergoly 21,5               

3319 110  kultura 12,3               

 spotřební materiál 10,0               

3639 5XX  nerozděleno 91,2               

 limit celkem 225,0         

XXXX 5XX
Odbor správy majetku a komunálních služeb - revize,

 energie, vodné, stočné, telekomunikace apod.
2 000,0          

5512 360
 Odbor vnitřní správy - vybavení jednotek sborů dobrovolných

 hasičů (7,5 tis. Kč/člen)
470,0             

6409 219  Odbor ekonomiky - rezerva na havárie 500,0             

další účelově určené výdaje pro místní části obsažené v rozpočtu
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v tis. Kč

Čerpání úvěru,  Poslední Zůstatek Splátky Zůstatek 

půjčky splátka úvěru, půjčky úvěru, půjčky úvěru, půjčky
v letech v roce k 1.1.2015 v roce 2015 k 31.12.2015

Investiční akce r. 2005-2007 130 000        ČS, a. s. 2005-2007 2015 13 000           13 000           -                     

Investiční akce r. 2007-2009 50 000          KB, a. s.  2007-2009 2017 15 000           5 000             10 000           

Akce 2008-2013 297 000        Dexia Crédit Local 2008-2013 2023 265 737         31 263           234 474         

Vodovod Penčice 5 019           ČMZRB, a. s. 2006 2021 2 509             372                2 137             

projekt "Zajištění přenosu dat a informací 

v územní samosprávě města Přerova"
79 000          Česká spořitelna, a. s. 2014 2015 79 000           79 000           -                     

Zateplování objektů školských zařízení 22 000          Teplo Přerov, a. s. * 2013 2018 8 277             3 000             5 277             

Celkem úvěry 583 019       383 523         131 635         251 888         

Ukazatel dluhové služby - očekávaný stav k 31.12.2015

Příjem celkem po konsolidaci 696 181,90

Úroky 3 500,00

Uhrazené splátky půjčených prostředků * 131 635,00

Dluhová služba celkem 135 135,00

Ukazatel dluhové služby v % 19,41

* dle stávajícího vývoje v důsledku mimořádných splátek bude půjčka uhrazena již v roce 2017 (dle smlouvy do 31.01.2018)

Splátky úvěrů a půjček statutárního města Přerova v roce 2015
očekávaná skutečnost

Úvěry a půjčky statutárního města Přerova

–
 3

8
 –

Poskytovatel úvěru, půjčkyÚčel přijetí úvěru, půjčky
Výše přijatého 

úvěru, půjčky



Úvěry a půjčky statutárního města Přerova (v tis. Kč)

splátka úroky zůstatek splátka úroky zůstatek splátka úroky zůstatek splátka úroky zůstatek

Invest. akce 2005-2007 130 000 Česká spořitelna, a. s. 13 000 56 13 000 13 000 30 0

Invest. akce 2007-2009 50 000 Komerční banka, a. s. 5 000 27 15 000 5 000 60 10 000 5 000 40 5 000 5 000 0

Vodovod Penčice 5 019 ČMZRB, a. s. 372 -       2 509 372 -       2 137 371 -       1 766 372 -       1 394

Akce 2008-2013 297 000 Dexia Crédit Local 31 263 1 240 265 737 31 263 2 100 234 474 31 263 1 900 203 211 31 264 1 700 171 947

Zajištění přenosu dat a informací

v územní samosprávě města Přerova 
79 000 Česká spořitelna, a. s. -       180 79 000 79 000 1 310 0 - -       

Zateplování objektů školských zařízení 22 000 Teplo Přerov, a. s. 6 178 -       8 277 3 000 -       5 277 3 000 -       2 277 2 277 -       0

Celkem 583 019 55 813 1 503 383 523 131 635 3 500 251 888 39 634 1 940 212 254 38 913 1 700 173 341

splátka úroky zůstatek splátka úroky zůstatek splátka úroky zůstatek splátka úroky zůstatek

Vodovod Penčice 5 019 ČMZRB, a. s. 372 -       1 022 372 -       650 371 -       279 279 -       0

Akce 2008-2013 297 000 Dexia Crédit Local 31 263 1 500 140 684 31 263 1 300 109 421 31 263 1 100 78 158 31 263 900 46 895

Celkem 302 019 31 635 1 500 141 706 31 635 1 300 110 071 31 634 1 100 78 437 31 542 900 46 895

splátka úroky zůstatek splátka úroky zůstatek

Akce 2008-2013 297 000 Dexia Crédit Local 31 263 500 15 632 15 632 80 0

Celkem 297 000 31 263 500 15 632 15 632 80 0

2022 2023
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Úvěr

ve výši

2021

Splátkový kalendář statutárního města Přerova (očekávaný stav k 31.12.2014)

Úvěr, 

půjčka

ve výši

Peněžní ústav
2014 2015 2016 2017

Úvěr, 

půjčka

ve výši

Peněžní ústav
2018 2019 2020

Peněžní ústav
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Sociální fond zaměstnanců Města Přerova

Sociální fond zaměstnanců Města Přerova (dále jen fond) byl zřízen Zastupitelstvem města 
Přerova v roce 1995 jako trvalý fond podle příslušných ustanovení zákona o obcích.            
Dne 31.08.2005 zastupitelstvo schválilo jeho statut, který upřesnil tvorbu a čerpání fondu. 

Pro rok 2015 je navrhován rozpočet fondu ve výši 6 800 000 Kč. Základní příděl 
z rozpočtu města činí 5 505 000 Kč, zbývající část příjmů tvoří splátky zápůjček 
zaměstnanců, úroky a příjmy za poplatky za chatu Svrčov. 

Fond bude tvořen:

 převodem základního přídělu z rozpočtu města           5 505 000 Kč 

 splátkami zápůjček poskytnutých z fondu            1 250 000 Kč 

 příjmy z poplatků za chatu Svrčov                 40 000 Kč 

 příjmy z úroků fondu 5 000 Kč

Celkem 6 800 000 Kč 

Finanční prostředky budou použity na:

 příspěvek na penzijní připojištění a peněžité dary při 
životních a pracovních jubileích                2 910 000 Kč

 příspěvek na stravování 2 500 000 Kč

 nenávratné sociální výpomoci 100 000 Kč

 zápůjčky na bytové účely a návratné sociální výpomoci
(zápůjčky budou poskytnuty až v případě úspor z roku 2014)

74 000 Kč

 provoz chaty Svrčov 281 000 Kč

 péče o zaměstnance, zájezdy, společenské, kulturní                                 
a sportovní akce, akce důchodců 932 000 Kč

 poplatky spojené s vedením účtu 3 000 Kč

Celkem 6 800 000 Kč



par. orj. (údaje v tisících Kč)
 rozpočet 

1014 522
 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin

 a zvláštní veterinární péče
1 655,1                

1032 522  Podpora ostatních produkčních činností 3 188,9                

2212 522  Silnice 26 199,3              

2333 522  Úpravy drobných vodních toků 683,0                   

3429 522  Ostatní zájmová činnost a rekreace 9 114,5                

3631 522  Veřejné osvětlení 6 546,6                

3632 522  Pohřebnictví 3 632,1                

3722 522  Nakládání s komunálním odpadem včetně sběrných dvorů 28 277,0              

3745 522  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 19 961,6              

522  KOMUNÁLNÍ SLUŽBY 99 258,1       

PODROBNĚJŠÍ ROZPIS ŘÁDKŮ ROZPOČTU
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY
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par. pol. orj. (údaje v tisících Kč)

 rozpočet 

2141 2122 241  Odvody příspěvkových organizací 81,5                                 

3392 2122 241  Odvody příspěvkových organizací 109,8                               

3392 2122 241  Odvody příspěvkových organizací (doplňková činnost) 50,6                                 

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA 241,9                   

4339 2122 625  Odvody příspěvkových organizací 19,5                                 

4350 2122 625  Odvody příspěvkových organizací 489,8                               

4351 2122 625  Odvody příspěvkových organizací 17,0                                 

4356 2122 625  Odvody příspěvkových organizací 29,9                                 

4357 2122 625  Odvody příspěvkových organizací 489,8                               

 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, P. O. 1 046,0                

3314 2122 610  Odvody příspěvkových organizací 0,6                                   

 MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘEROVĚ, PŘÍSP. ORGANIZACE 0,6                       

PODROBNĚJŠÍ ROZPIS ŘÁDKŮ ROZPOČTU

VYBRANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - PŘÍJMY
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par. orj. (údaje v tisících Kč)
 rozpočet 

2141 241  Vnitřní obchod (příspěvek na provoz, investice) 5 627,0              

2141 241  Vnitřní obchod (odpisy nemovitého majetku) 81,5                   

2141 241  Vnitřní obchod 5 708,5          

3319 241  Ostatní záležitosti kultury - oslavy (příspěvek na provoz, investice) 3 742,0              

3319 241  Ostatní záležitosti kultury - oslavy (odpisy nemovitého majetku) -                      

3319 241  Ostatní záležitosti kultury - oslavy 3 742,0          

3392 241  Zájmová činnost v kultuře - kulturní domy (příspěvek na provoz, investice) 3 676,8              

3392 241  Zájmová činnost v kultuře - kulturní domy (odpisy nemovitého majetku) 109,8                 

3392 241  Zájmová činnost v kultuře - kulturní domy 3 786,6          

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA 13 237,1     

4339 625
 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

 (příspěvek na provoz, investice)
5 784,7              

4339 625
 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

 (odpisy nemovitého majetku)
19,5                   

4339 625  Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5 804,2          

4350 625  Domovy pro seniory (příspěvek na provoz, investice) 4 767,1              

4350 625  Domovy pro seniory (odpisy nemovitého majetku) 489,8                 

4350 625  Domovy pro seniory 5 256,9          

4351 625
 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

 (příspěvek na provoz, investice)
10 190,1            

4351 625
 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

 (odpisy nemovitého majetku)
17,0                   

4351 625
 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora

 samostatného bydlení
10 207,1        

4356 625  Denní stacionáře a centra denních služeb (příspěvek na provoz, investice) 2 731,3              

4356 625  Denní stacionáře a centra denních služeb (odpisy nemovitého majetku) 29,9                   

4356 625  Denní stacionáře a centra denních služeb 2 761,2          

4357 625  Domovy se zvl.režimem (příspěvek na provoz, investice) 2 760,1              

4357 625  Domovy se zvl.režimem (odpisy nemovitého majetku) 489,8                 

4357 625
 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy

 se zvláštním režimem
3 249,9          

 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, P. O. 27 279,3     

3314 610  Činnosti knihovnické (příspěvek na provoz, investice) 12 581,9            

3314 610  Činnosti knihovnické (odpisy nemovitého majetku) 0,6                     

3314 610  Činnosti knihovnické 12 582,5        

 MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘEROVĚ 12 582,5     

PODROBNĚJŠÍ ROZPIS ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

VYBRANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - VÝDAJE
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Pol. Název Celkem Správa MIC Městský dům Oslavy

501 Spotřeba materiálu 540,0 23,0 250,0 185,0 82,0

502 Spotřeba energie 1 265,0 15,0 600,0 650,0 0,0

504 Prodané zboží 95,0 0,0 95,0 0,0 0,0

511 Opravy a udržování 550,0 0,0 60,0 490,0 0,0

512 Cestovné 13,0 3,0 10,0 0,0 0,0

513 Náklady na reprezentaci 9,0 5,0 4,0 0,0 0,0

518 Ostatní služby 6 634,6 46,6 707,5 2 512,9 3 367,6

521 Mzdové náklady 4 521,4 1 196,8 2 390,0 875,0 59,6

521 Mzdové náklady - OON 660,0 0,0 90,0 410,0 160,0

524 Zákonné sociální pojištění 1 537,8 406,9 812,6 298,0 20,3

525 Jiné sociální pojištění 21,6 5,0 12,1 4,0 0,5

527 Zákonné sociální náklady 241,7 32,2 138,9 67,0 3,6

528 Jiné sociální náklady 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

538 Jiné daně a poplatky 4,5 1,5 0,0 0,0 3,0

549 Ostatní náklady z činností 95,2 2,0 40,0 48,8 4,4

551 Odpisy dl.nehm.a hm.majetku (mov.) 64,9 0,0 25,9 39,0 0,0

551 Odpisy dl.nehm.a hm.majetku(nemov.) (kryto) 191,3 0,0 81,5 109,8 0,0

551 Odpisy dl.maj.nemov. z dotace (nekryto) 114,7 0,0 114,7 0,0 0,0

558 Náklady z drobného dlouh. maj. 203,7 31,0 76,2 96,5 0,0

549 Převod správní režie do HČ a DČ -850,7 -1 750,0 579,8 278,5 41,0

 N á k l a d y   c e l k e m 15 912,7 18,0 6 088,2 6 064,5 3 742,0

602 Výnosy z prodeje služeb 2 275,0 0,0 125,0 2 150,0 0,0

604 Výnosy z prodaného zboží 140,0 0,0 140,0 0,0 0,0

648 Čerpání fondů 64,9 0,0 0,0 64,9 0,0

648 Ušetřená daň 63,0 0,0 0,0 63,0 0,0

662 Úroky 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0

672 Výnosy územních rozpočtů z transferů (provoz) 13 045,8 0,0 5 627,0 3 676,8 3 742,0

672 Výnosy územních rozpočtů z transferů (odpisy NM) 191,3 0,0 81,5 109,8 0,0

672 Výnosy vybr.MVI z trans. (odpisy z dotace-nekryto přísp.) 114,7 0,0 114,7 0,0 0,0

 V ý n o s y   c e l k e m 15 912,7 18,0 6 088,2 6 064,5 3 742,0

 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kulturní a informační služby města Přerova 

R o z p o č e t   na rok   2 0 1 5

Hlavní činnost (v tis. Kč)
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název celkem správa
pečovatelská

služba

domov

pro seniory

domov se

zvl. režimem

kluby

důchodců

městské

jesle

denní

pobyt

501 Spotřeba materiálu 2 273,0 80,0 552,0 630,0 630,0 1,0 200,0 180,0

501 Spotřeba potravin 388,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 320,0 68,0

502 Spotřeba energie 3 797,0 60,0 862,0 1 100,0 1 100,0 15,0 360,0 300,0

511 Opravy a udržování 1 815,0 35,0 300,0 440,0 440,0 0,0 300,0 300,0

512 Cestovné 83,0 20,0 12,0 13,0 13,0 0,0 10,0 15,0

513 Náklady na reprezentaci 24,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

518 Ostatní služby 7 183,0 430,0 489,0 2 750,0 2 750,0 64,0 200,0 500,0

521 Mzdové náklady 37 677,0 3 342,2 11 492,3 7 921,9 7 921,9 0,0 3 373,0 3 625,7

521 Ostatní osobní náklady 1 025,0 0,0 750,0 100,0 100,0 45,0 10,0 20,0

521 Náhrada - pracovní neschopnost 336,0 20,0 120,0 78,0 78,0 0,0 13,0 27,0

524 Zákonné sociální pojištění 12 891,1 1 136,4 3 986,7 2 694,0 2 694,0 0,0 1 147,0 1 233,0

525 Jiné sociální pojištění 154,4 13,5 45,0 33,0 33,0 0,0 14,5 15,4

527 Zákonné sociální náklady 2 410,5 126,0 1 004,5 500,0 500,0 0,0 80,0 200,0

538 Ostatní daně a poplatky 7,0 5,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0

549 Jiné ostatní náklady 46,0 21,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

551 Odpisy nehmotného a hmotného majetku 1 418,0 71,3 179,0 513,7 513,7 0,0 122,8 17,5

551 Odpisy nemovitostí 1 046,0 49,0 3,0 477,0 477,0 0,0 15,0 25,0

551 Odpisy nemovitostí s dotací (403) 1 043,3 58,7 0,0 492,3 492,3 0,0 0,0 0,0

549 Převod správní režie - odpisy 0,0 -49,0 13,9 12,8 12,8 0,1 4,5 4,9

549 Převod správní režie - odpisy s dotací 0,0 -58,7 16,7 15,4 15,4 0,1 5,4 5,7

549 Převod správní režie 0,0 -5 404,4 1 534,8 1 416,5 1 416,5 10,3 495,6 530,7

558 Náklady s DDM 520,0 30,0 120,0 70,0 70,0 0,0 150,0 80,0

 N á k l a d y   c e l k e m 74 137,3 10,0 21 505,9 19 258,6 19 258,6 135,5 6 820,8 7 147,9

602 Výnosy z prodeje služeb 24 827,7 0,0 4 817,5 8 200,0 9 700,0 0,0 1 010,2 1100

602 Výnosy od ZP 2 587,0 0,0 0,0 1 090,0 1 497,0 0,0 0,0 0

603 Výnosy z pronájmu 4,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1

609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 84,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 80

662 Úroky 12,0 10,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0

672 Příspěvek a dotace na provoz 26 233,3 0,0 9 854,8 4 867,1 2 860,1 135,3 5 784,7 2 731,3

672 Příspěvek na  odpisy nemovitého majetku 1 046,0 0,0 16,9 489,8 489,8 0,1 19,5 29,9

672 Příspěvek na  odpisy nem. maj. s dotací 1 043,3 0,0 16,7 507,7 507,7 0,1 5,4 5,7

Nepokrytá položka 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

672 Dotace MPSV ČR 18 000,0 0,0 6 500,0 4 100,0 4 200,0 0,0 0 3 200,00

 V ý n o s y   c e l k e m 74 137,3 10,0 21 505,9 19 258,6 19 258,6 135,5 6 820,8 7 147,9

 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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R o z p o č e t   n a   r o k    2 0 1 5

Sociální služby města Přerova, p. o.



                             

                             

R o z p o č e t    na rok   2 0 1 5

Hlavní činnost (v tis. Kč)

Položka Název Celkem

501 Spotřeba materiálu 1 148,0

502 Spotřeba energie 731,0

511 Opravy a udržování 381,0

512 Cestovné 25,0

513 Náklady na reprezentaci 6,0

518 Ostatní služby 911,0

521 Mzdové náklady 7 108,8

524 Zákonné sociální pojištění 2 404,7

525 Jiné sociální pojištění 19,0

527 Zákonné sociální náklady 267,9

549 Ostatní náklady z činností 15,0

551 Odpisy dl. nehm. a hm. majetku (mov.) 107,3

551 Odpisy dl. nehm. a hm. majetku (nemov.) 0,6

551 Odpisy dl. nehm. a hm. majetku (z dotací) 83,4

558 Náklady z DDHM 100,0

 N á k l a d y   c e l k e m 13 308,7

602 Výnosy z prodeje služeb 600,0

648 Čerpání fondů 22,8

649 Oststní výnosy z činnosti 20,0

672 Výnosy vybraných MVI z transferů (provoz) 12 474,6

672 Výnosy vybraných MVI z transferů (nemov.) 0,6

672 Výnosy vybraných MVI z transferů (mov.) 107,3

672 Výnosy vybraných MVI z transferů (z dotací) 83,4

 V ý n o s y   c e l k e m 13 308,7

 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -                          

Městská knihovna v Přerově,
příspěvková organizace
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Org. č. Školské právní subjekty

 MATEŘSKÉ ŠKOLY v tis. Kč

301  Mateřská škola Přerov, Máchova 14 458,9                       

302  Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23 466,0                       

305  Mateřská škola Přerov, Komenského 25 431,5                       

306  Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2 927,9                       

307  Mateřská škola Přerov, Kratochvílova 19 470,5                       

308  Mateřská škola Přerov, Lešetínská 5 511,9                       

309  Mateřská škola Přerov, Optiky 14 615,1                       

313  Mateřská škola Přerov, U tenisu 2 831,2                       

323  Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 456,5                       

325  Mateřská škola Píšťalka, Přerov, Máchova 8 854,1                       

318  Mateřská škola Přerov - Újezdec, Hlavní 69, příspěvková organizace 392,3                       

348
 Základní škola  J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí,

 Hranická 14 - odloučená pracoviště MŠ Čekyně, Vinary, Pod skalkou
1 193,0                    

 Příspěvky celkem 7 608,9                    

310,326  Soukromé MŠ - dotace 690,0                       

 Církevní MŠ - dotace 80,0                         

 Výdaje prádelen Jasínkova a Kouřílkova vč. mzdových 1 062,6                    

 Odměny ředitelek MŠ 198,0                       

 Další výdaje oddělení školství a mládeže pro MŠ - prozatím nerozdělené 753,5                       

 Celkem mateřské školy 10 393,0                  

 ZÁKLADNÍ ŠKOLY

348
 Základní škola  J. A. Komenského a Mateřská škola, 

 Přerov - Předmostí, Hranická 14
1 516,3                    

351  Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 2 332,1                    

349  Základní škola Přerov, Trávník 27 2 369,2                    

342  Základní škola Přerov, Svisle 13 2 165,1                    

335  Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 1 713,6                    

341  Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 2 781,5                    

337  Základní škola Přerov, Želatovská 8 1 487,0                    

340  Základní škola Přerov, U tenisu 4 2 224,9                    

 Příspěvky celkem 16 589,7                  

 Zájmové vzdělávání 1 200,0                    

321  Soukromá ZŠ - dotace 100,0                       

335  Dofinancování ZŠ Boženy Němcové - nadstandardní pedagogické služby 940,0                       

348  Dofinancování ZŠ a MŠ Hranická  - udržitelnost projektu Mateřídouška bez bariér 380,0                       

340  Dofiancování ZŠ U tenisu - nadstandardní pedagogické služby 530,0                       

 Scholar 40,0                         

 Odměny ředitelů ZŠ 200,0                       

 Učební pomůcky 100,0                       

 Další výdaje oddělení školství a mládeže pro ZŠ - prozatím nerozdělené 1 432,9                    

 Celkem základní školy 21 512,6                  

 ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

370  Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 5 782,0                    

 Příspěvky celkem 5 782,0                    

 Odměny ředitelky ZŠS 68,0                         

 Další výdaje oddělení školství a mládeže pro ZŠS - prozatím nerozdělené 315,6                       

 Celkem zařízení školního stravování 6 165,6                    

Příspěvkové organizace na úseku školství

rozpočet na rok 2015
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 daňové příjmy (tř. 1)
 v tisících Kč

539 956 574 698 498 360 512 522 497 590 525 053 556 201 562 768 546 532

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 kapitálové příjmy (tř. 3)
 v tisících Kč

19 615 79 633 47 034 97 674 58 041 56 202 21 782 22 044 7 500

(2007 - 2013 skutečnost, 2014 - očekávaná skutečnost, 2015 - rozpočet)

Vývoj daňových příjmů v letech 2007 - 2015
(2007 - 2013 skutečnost, 2014 - očekávaná skutečnost, 2015 - rozpočet)

Vývoj kapitálových příjmů v letech 2007 - 2015
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ORJ  Odbor

1XX  Kancelář primátora

2XX  Odbor ekonomiky

3XX  Odbor vnitřní správy

4XX  Odbor koncepce a strategického rozvoje

5XX  Odbor správy majetku a komunálních služeb

6XX  Odbor sociálních věcí a školství

7XX
 Odbor evidenčních správních služeb
 a obecního živnostenského úřadu

8XX  Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

9XX  Městská policie

Přehled organizačních jednotek Magistrátu města Přerova 
(ORJ)
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