
Důvodová zpráva:

Ad 1)

SOUHRNNÝ DOTAČNÍ VZTAH

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

6409 2329 210 Ostatní nedaňové příjmy j. n.

(transfery ze stát. rozpočtu)

48 150,6 - 43 650,6 4 500,0

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

177 108,0 * + 165,0 177 273,0

4112 210 Neinv. přijaté transfery ze

státního rozpočtu v rámci

souhrnného dotačního vzt.

0,0 + 43 485,6 43 485,6

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

Statutární město Přerov obdrželo sdělení Olomouckého kraje ve věci finančního vztahu 
státního rozpočtu k rozpočtu statutárního města Přerova (souhrnný dotační vztah) ve výši 
43 485 600 Kč, jedná se o příspěvek na výkon státní správy. V rozpočtu statutárního města na 
rok 2015 byl souhrnný dotační vztah zahrnut v očekávané výši 43 650 600 Kč na položce 
Ostatní nedaňové příjmy j. n. s tím, že po oznámení závazných ukazatelů bude navržena jeho 
úprava. 

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

177 273,0 * + 6,5 177 279,5

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

6402 210 Finanční vypořádání minulých let 0,0 + 6,5 6,5

V loňském roce obdrželo statutární město dotaci ve výši 10 000 Kč na úhradu výdajů 
vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Zastupitelstva obce Líšná. Tyto účelové 
prostředky podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok 2014. V souvislosti 
s těmito volbami byla uhrazena částka 3 580 Kč, vratka dotace tak činí 6 420 Kč.



SOCIÁLNÍ FOND

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

0,0 + 1 345,0 1 345,0

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

6171 339 Činnost místní správy 6 800,0 + 1 345,0 8 145,0

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření - převod nevyčerpaných finančních 
prostředků z roku 2014 ve výši 1 345 000 Kč do rozpočtu sociálního fondu pro rok 2015. 
Převod zůstatku je v souladu s příslušným ustanovením vnitřního předpisu č. 18/05 Statut 
trvalého peněžního fondu „Sociální fond zaměstnanců města Přerova“, v platném znění, který 
byl schválen Zastupitelstvem města Přerova dne 31. 8. 2005.

PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – KANCELÁŘ PRIMÁTORA

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

177 279,5 * + 309,3 177 588,8

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

6112 110 Zastupitelstva obcí

(cestovné, školení aj.)

1 211,6 + 70,0 1 281,6

3316 110 Vydavatelská činnost 0,0 + 235,3 235,3

2141 120 Vnitřní obchod

(marketing a propagace)

363,0 + 4,0 367,0

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – převod nevyčerpaných finančních 
prostředků v celkové výši 309 300 Kč do rozpočtu roku 2015. Smluvně či jinak vázané 
prostředky budou vynaloženy:
 na zabezpečení výroby a ukotvení pamětní desky na Tyršově mostě (70 000 Kč),
 na grafickou přípravu, tisk a překlad do němčiny knihy Krvavá noc na Švédských 

šancích, kterou město připravuje ve spolupráci s PhDr. Františkem Hýblem (235 300 Kč),
 na zaplacení dohody o provedení práce s Alešem Velešíkem, který zpracuje DVD 

prezentaci k Cyklostezce Bečva (4 000 Kč).



PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – ODBOR EKONOMIKY

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

177 588,8 * + 15 000,0 192 588,8

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

210 Uhrazené splátky dlouhodobých

přijatých půjčených prostředků

52 635,0 + 15 000,0 67 635,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

210 Splátky jistiny a úroků z úvěrů 56 135,0 + 15 000,0 71 135,0

Odbor ekonomiky požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 
15 000 000 Kč do rozpočtu 2015. Jedná se o převod nevyčerpané rezervy z roku 2014 určené 
na splátku jistiny úvěru přijatého na financování časového nesouladu mezi získáním dotace      
a úhradou dodavatelských faktur projektu Zajištění přenosu dat a informací v územní 
samosprávě města Přerova (IOP 09). Vzhledem k časové prodlevě při realizaci projektu byla 
splatnost úvěru dodatkem prodloužena do 31. 12. 2015. Převáděná částka je určena 
k částečnému splacení tohoto úvěru pro případ, že by došlo k prodlevě při získání dotace nebo 
jejímu krácení. Mimořádnou splátkou dojde k úspoře úroků ve výši cca 150 tis. Kč.

PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

192 588,8 * + 2 920,5 195 509,3

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

6171 35X Činnost místní správy

(informatika, GIS)

9 494,6 + 890,6

+ 2 029,9

12 415,1



Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků v celkové 
výši 2 920 500 Kč do rozpočtu 2015, jedná se o:
 převod nevyčerpaných finančních prostředků na servisní podporu v rámci projektu Rozvoj 

služeb eGovermentu v obcích (IOP 06) – 890 600 Kč,
 dále např. o 3 ks pracovních stanic pro odbor rozvoje (120 995 Kč), 14 ks notebooků 

(365 904 Kč), switche (201 344 Kč), 21 ks monitorů (115 021 Kč), 2 speciální tablety pro 
odbor správy majetku a komunálních služeb (99 000 Kč), materiál (182 800 Kč), úpravu 
mzdového programu (45 000 Kč), „Zenworks maintenance“ (190 000 Kč), „IBM Tivoli 
storage manager“ – programy pro zálohování a obnovu dat (471 900 Kč).

PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – ODBOR KONCEPCE A STRATEGICKÉHO ROZVOJE

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

195 509,3 * + 1 775,1 197 284,4

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

410 Projektové dokumentace

(koncepce a rozvoj)

2 658,8 + 643,2 3 302,0

3699 410 Ostatní záležitosti bydlení,

komunálních služeb a územního

rozvoje (infrastruktura)

500,0 + 1 131,9 1 631,9

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový program 18 636,3 + 1 131,9 19 768,2

Odbor koncepce a strategického rozvoje požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků v celkové výši 1 775 100 Kč. Jedná se o převod nevyčerpaných finančních 
prostředků do rozpočtu 2015:
 v rámci projektové přípravy na doplatky budoucích připojení odběrných zařízení nízkého 

napětí u některých akcí (67 250 Kč),
 v rámci projektové přípravy na úhradu poplatků za odvod ze zemědělského půdního 

fondu u některých akcí (423 732 Kč),
 na zpracování hlukové studie (ul. Palackého), na konzultační činnost k projektovým 

dokumentacím a zpracování PD na řešení havarijního stavu střechy MŠ Píšťalka, 
Máchova 8 (152 040 Kč),

 na doplatky dotací poskytnutých v letech 2012 a 2013 podle Programu podpory výstavby 
technické infrastruktury (celkem 1 131 900 Kč).



PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – ODBOR EVIDENČNÍCH SPRÁVNÍCH SLUŽEB                 
A OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

197 284,4 * + 6 361,5 203 645,9

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 6 803,4 * + 6 361,5 13 164,9

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu požádal o rozpočtové 
opatření – převod finančních prostředků ve výši 6 361 500 Kč. Jedná se o nevyčerpanou 
částku za kompenzaci provozu autobusové dopravy ve městě, která z důvodu nižší 
vysoutěžené ceny nebyla čerpána. Nelze ale vyloučit, že se dopravce obrátí na soud a dle 
výsledku jednání by mohlo dojít k situaci, že by město muselo tuto část kompenzace doplatit. 
Částka bude převedena do rezervy rozpočtu města na rok 2015.

PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

203 645,9 * + 18,7 203 664,6

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

3716 830 Monitoring ochrany ovzduší

(analyzátory, detektory aj.)

130,0 + 10,7 140,7

3741 830 Ochrana druhů a stanovišť 100,0 + 8,0 108,0

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí požádal o rozpočtové opatření – převod 
nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 18 700 Kč do rozpočtu roku 2015. 
Finanční prostředky budou vynaloženy:



 na vrácení sankčních plateb (+ úroky) vybraných v minulých letech na základě porušení 
OZV o stanovení některých povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů na 
území statutárního města Přerova, rozhodnutí soudu nebylo v některých případech před 
koncem roku v právní moci (celkem 10 700 Kč),

 na provedení biologického průzkumu významného krajinného prvku park Michalov –
botanická část (8 000 Kč).

PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – ODBOR MAJETKU MĚSTA, JEHO SPRÁVY A 
PROVOZU – ODDĚLENÍ INVESTIC A TECHNICKÉ SPRÁVY

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

203 664,6 * + 346,9 204 011,5

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

3326 510 Pořízení, zachování a obnova

hodnot místního kulturního,

národního a historického povědomí

(kaple, sochy aj.)

130,0 + 233,5 363,5

3392 510 Zájmová činnost v kultuře

(kulturní domy)

245,0 + 15,0 260,0

3639 51X Komunální služby a územní rozvoj

j. n.

7 995,1 + 83,4 8 078,5

5512 510 Požární ochrana - dobrovolná část

(údržba budov)

605,0 + 15,0 620,0

Odbor majetku města, jeho správy a provozu požádal o rozpočtové opatření – převod 
nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 346 900 Kč do rozpočtu roku 2015. 
Smluvně či jinak vázané prostředky budou vynaloženy:
 na opravu podstavce plastiky „Dobytí vesmíru“ (171 400 Kč),
 na restaurování kamenné sochy J. A. Komenského (62 100 Kč),
 na opravu hromosvodu a výměnu rozvaděče v objektu Kulturní dům ve Vinarech (15 000

Kč),
 na úhradu samolepících pásek do tiskárny, na odstranění revizních závad, na osazení 

podružného měření a úpravu ÚT v objektech MŠ Jasínkova, MŠ Kouřilkova a MŠ         
Na odpoledni 16 (83 400 Kč),

 na odstranění revizních závad – opravu hromosvodu a výměnu rozvaděče v objektu 
Hasičské zbrojnice v Újezdci (15 000 Kč).



PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – ODBOR MAJETKU MĚSTA, JEHO SPRÁVY A 
PROVOZU – ODDĚLENÍ SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

204 011,5 * + 1 475,6 205 487,1

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

2212 520 Silnice 2 033,7 + 725,4 2 759,1

2219 520 Ostatní záležitosti pozemních

komunikací

2 580,4 + 20,0 2 600,4

2221 520 Provoz veřejné silniční dopravy 100,0 + 6,0 106,0

2321 520 Odvádění a čištění odpadních vod

a nakládání s kaly (údržba vod.

zařízení)

850,0 + 10,0 860,0

3341 520 Rozhlas a televize

(veřejné rozhlasy)

100,0 + 3,0 103,0

3631 520 Veřejné osvětlení 7 590,0 + 54,0 7 644,0

3722 520 Sběr a svoz komunálních odpadů 120,0 + 80,0 200,0

3745 52X Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

(úpravy veřejných prostranství aj.)

5 372,1 + 577,2 5 949,3

Odbor majetku města, jeho správy a provozu požádal o rozpočtové opatření – převod 
nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 1 475 600 Kč do rozpočtu roku 2015. 
Smluvně či jinak vázané prostředky budou vynaloženy:
 ve výši 725 400 Kč na výdaje spojené s místními komunikacemi, a to:

 na vypracování projektové dokumentace na parkovišti ul. Na Marku (7 000 Kč),
 na vypracování projektové dokumentace ostrůvku na místní komunikaci ul. 

Sokolská (10 000 Kč),
 opravu komunikace ul. U Žebračky (120 958 Kč),
 doplnění dopravního značení na nám. Svobody (10 168 Kč),
 na prohlídky mostů ve vlastnictví statutárního města Přerova (86 152 Kč),
 opravu napojení uliční vpusti a doplnění 2 ks uličních vpustí včetně přípojek              

u domu Jižní čtvrť I č. 2471/16-14 (66 600 Kč),



 stavební práce nutné k zabezpečení plynovodního potrubí a zajištění realizace 2 ks 
ocelových chrániček u domu Jižní čtvrť I č. 2471/16-14 (60 000 Kč),

 odvedení povrchových vod z prostoru místní komunikace ul. Bratrská (176 000 
Kč),

 vypracování projektové dokumentace sjezdu HZS do toku řeky Bečvy (56 628 Kč),
 vypracování projektové dokumentace na doplnění chodníku ul. U rybníka (15 000 

Kč),
 vypracování projektové dokumentace na výměnu zábradlí na mostním objektu přes 

Strhanec (24 200 Kč),
 vypracování projektové dokumentace na výměnu zábradlí na lávce přes Olešnici, 

Žeravice (24 200 Kč),
 vypracování diagnostiky na mostě přes Olešnici, ul. Pod lesem, Žeravice (30 000 

Kč),
 dodání a montáž dopravních zrcadel na křižovatce ul. Nerudova a ul. ztracená, na 

křižovatce nábř. dr. E. Beneše a Na odpoledni (31 738 Kč),
 dodání a montáž dopravního zrcadla na křižovatce ul. Tršická a ul. V kótě, Penčice 

(6 564 Kč),
 na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „Propojovací 

chodník k bočními vstupu domu tř. Generála Janouška 21“ (20 000 Kč),
 na vypracování pasportu na autobusovou zastávku v Dluhonicích (6 000 Kč),
 na vypracování provozně manipulačního řádu pro manipulaci se stavidlem na stavebním 

objektu Přerov – Dluhonice, dozbrojení stávajícího propustku pod kolejovou trasou ČD
(10 000 Kč),

 na opravu veřejného rozhlasu v místní části Přerov – Kozlovice (3 000 Kč),
 na vypracování projektové dokumentace na nasvětlení dvou přechodů na ul. 

Komenského (50 000 Kč) a zpracování návrhu technického řešení na přeložení části 
venkovních rozvodů veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu v Žeravicích (4 000 Kč),

 na výdaje spojené s vypracováním projektových dokumentací na výstavbu 
kontejnerových stanovišť na tříděný komunální odpad (ul. Malá Dlážka 15 000 Kč, ul. 
Kozlovská 25 000 Kč, ul. U tenisu 20 000 Kč, ul. Velká Dlážka 20 000 Kč),

 na ošetření dřevin – řezy zdravotní, redukční (259 227 Kč) a odstraňování následků po 
ledové kalamitě (318 000 Kč).

PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – ODBOR MAJETKU MĚSTA, JEHO SPRÁVY A 
PROVOZU – ODDĚLENÍ MAJETKOPRÁVNÍ

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

205 487,1 * + 225,2 205 712,3

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

3639 530 Komunální služby a územní rozvoj

j. n.

3 047,2 + 225,2 3 272,4



Odbor majetku města, jeho správy a provozu požádal o rozpočtové opatření – převod 
nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 225 200 Kč do rozpočtu roku 2015. 
Smluvně vázané prostředky budou vynaloženy:
 na úhradu kupní ceny za pozemky p. č. 5307/28 a p. č. 5307/26 v k. ú. Přerov (216 160 

Kč),
 na doplatek kupní ceny pozemků p. č. 5307/544 a p. č. 5307/548 v k. ú. Přerov (8 992 

Kč).

PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – ODBOR MAJETKU MĚSTA, JEHO SPRÁVY A 
PROVOZU – ODDĚLENÍ BYTOVÉ SPRÁVY

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

205 712,3 * + 6 191,5 211 903,8

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

3612 540 Bytové hospodářství 29 456,4 + 2 540,8 31 997,2

3613 540 Nebytové hospodářství 3 971,7 + 1 728,7 5 700,4

4351 540 Osobní asistence, pečovatelská

služba a podpora samostatného

bydlení

6 599,3 + 1 922,0 8 521,3

Odbor majetku města, jeho správy a provozu požádal o rozpočtové opatření – převod 
nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 6 191 500 Kč do rozpočtu roku 2015. 
Smluvně vázané prostředky budou vynaloženy:
 na úhradu opravy volného bytu po zemřelé v domě Denisova 2148/6 (92 200 Kč),
 na úhradu dodání a montáže 16 kusů protipožárních vstupních dveří do bytů vč. 

souvisejících prací v domě gen. Štefánika 4 (218 300 Kč),
 na úhradu demontáže, likvidace, dodání a montáže nových poštovních schránek u 15

domů, kde jsou stávající poštovní schránky ve velmi špatném stavu (86 100 Kč),
 na úhradu celkové opravy terasy u nebytového prostoru č. 102 v domě Žerotínovo nám. 

643/4 (88 600 Kč),
 na úhradu demontáže stávajících a dodání vč. montáže nových vstupů na půdy u domů 

Jižní čtvrť II/6,7,8,9, Jižní čtvrť III/4,5, Jižní čtvrť IV/1,2,3 a Jižní čtvrť IV/15,16,17 
(248 900 Kč),

 na výměnu současného osvětlení za pohybová čidla v objektech domů s pečovatelskou 
službou (109 700 Kč),

 na úpravu chodníku kolem domu, úpravu izolace proti zemní vlhkosti, úpravy spádu od 
domu, výškové úpravy lapačů střešních splavenin a související práce u bytového domu 
s pečovatelskou službou Jižní čtvrť I/25 (51 600 Kč),

 na vyúčtování služeb spojených s bydlením, rozdíl mezi vybranými zálohami a náklady je 
vracen jednotlivým nájemcům (5 296 100 Kč).



PŘECHÁZEJÍCÍ AKCE – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

211 903,8 * + 2 257,4 214 161,2

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

3111 610 Mateřské školy 10 393,0 + 10,5 10 403,5

4339 620 Ostatní sociální péče a pomoc

rodině a manželství (pěstouni)

0,0 + 1 694,7 1 694,7

4349 624 Ostatní sociální péče a pomoc

ostatním skupinám obyvatelstva

(projekt OSPOD)

250,0 + 552,2 802,2

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

61X Školská zařízení 38 071,2 + 10,5 38 081,7

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – převody nevyčerpaných 
finančních prostředků v celkové výši 2 257 400 Kč do rozpočtu roku 2015.
 Jedná se o účelově přijaté peněžní dary ve výši 10 500 Kč na pořízení stojanů na kola 

v roce 2014. Instalace stojanů na kola před MŠ U tenisu nebyla již v závěru roku 
realizována. Finanční prostředky budou použity na zvýšení příspěvku pro MŠ U tenisu, 
která zajistí instalaci stojanů v letošním roce.

 Převedeny budou finanční prostředky ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče ve 
výši 1 694 687,17 Kč.

 Dále budou převedeny nevyčerpané finanční prostředky z přiznané dotace v rámci 
OPLZZ na projekt Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany v Přerově ve 
výši 552 166,81 Kč.

AKCE NAD 500 TIS. KČ

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

214 161,2 * + 940,0 215 101,2

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu



PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

3322 510 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500311

– Úprava interiéru pokladny

a přilehlých prostor zámku v Přerově)

0,0 + 940,0 940,0

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod
nečerpaných finančních prostředků ve výši 940 000 Kč – na úpravy interiéru pokladny                  
a přilehlých prostor na zámku v Přerově.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ – ÚPRAVA ODPISŮ

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

3113 2122 610 Odvody příspěvkových

organizací (ZŠ)

2 566,1 - 44,9 2 521,2

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

3113 610 Základní školy 21 512,6 - 44,9 21 467,7

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

61X Školská zařízení 38 081,7 * - 44,9 38 036,8

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu o 44 900 
Kč. Jedná se o snížení příspěvku na odpisy nemovitého majetku po provedení technického 
zhodnocení – zateplení budov ZŠ Přerov, Svisle 13 a ZŠ Přerov, U tenisu 4.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘEROVĚ – DOTACE NA REGIONÁLNÍ FUNKCE

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

4122 210 Neinvestiční přijaté

transfery od krajů

0,0 + 1 010,7 1 010,7

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                       
po úpravě

3314 610 Činnosti knihovnické

(Městská knihovna)

12 582,5 + 1 010,7 13 593,2



ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

610 Městská knihovna 12 582,5 + 1 010,7 13 593,2

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – zapojení neinvestiční dotace 
od Olomouckého kraje do rozpočtu Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace.
Jedná se o dotaci ve výši 1 010 692 Kč na financování výkonu regionálních funkcí na rok 
2015.

Ad 2)

BABYBOX PRO ODLOŽENÉ DĚTI – STATIM, Z. S.

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

176 700,0 + 5,0 176 705,0

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

3599 620 Ostatní činnost ve zdravotnictví 0,0 + 5,0 5,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový program 18 636,3 + 5,0 18 641,3

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 5 000 Kč 
– za účelem poskytnutí peněžitého daru subjektu Babybox pro odložené děti – STATIM, z. s., 
na obnovu babyboxu ve Fakultní nemocnici Olomouc – pořízení babyboxu nové generace. 
Dne 5. 2. 2015 rozhodla Rada města Přerova neschválit uzavření darovací smlouvy s tímto 
subjektem, včetně návrhu Zastupitelstvu města Přerova neschválit úpravy rozpočtu                     
a závazného ukazatele.


