
Důvodová zpráva:

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ – NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

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

rozpočet                          
po úpravě

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 13 214,9 - 119,0 13 095,9

3113 610 Základní školy 21 790,7 + 119,0 21 909,7

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

61X Školská zařízení 38 359,8 + 119,0 38 478,8

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků v celkové výši 119 000 Kč pro:
 ZŠ B. Němcové 16 (46 582 Kč),
 ZŠ Za mlýnem 1 (1 889 Kč),
 ZŠ J. A. Komenského a MŠ Hranická 14 (53 506 Kč),
 ZŠ Svisle 13 (16 996 Kč).
Jedná se o převod části rezervy vytvořené v rozpočtu města za účelem odvodu do státního 
rozpočtu za nesplnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením tzv. 
„náhradní plnění“. Základní školy tím, že musí odebírat kancelářské a drogistické zboží od 
centrálního dodavatele, nemohou využít náhradního plnění, protože toto je již u dodavatele 
vyčerpáno.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ – ŠKOLY V PŘÍRODĚ

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

rozpočet                          
po úpravě

Ostatní činnosti j. n.

(zastupitelstvo)

820,0 - 820,0 0,0

3113 611 Základní školy (školy v přírodě) 0,0 + 820,0 820,0



ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový program 19 943,2 * - 820,0 19 123,2

61X Školská zařízení 38 478,8 * + 820,0 39 298,8

* počáteční stavy navazují na jiný materiál nebo výše uvedenou úpravu

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 820 000 Kč. Finanční prostředky původně vyčleněné v rozpočtu města na 
přímé podpory budou převedeny na školy v přírodě konané v roce 2015.

KANCELÁŘ PRIMÁTORA

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

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

215 366,2 * + 882,0 216 248,2

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

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

rozpočet                          
po úpravě

2141 120 Vnitřní obchod

(marketing a propagace)

417,0 + 750,0 1 167,0

3316 110 Vydavatelská činnost 235,3 + 32,0 267,3

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 2 587,8 + 100,0 2 687,8

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu celkem o 882 000 Kč.
Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření města za rok 2014 budou použity:
 na realizaci jednotného vizuálního stylu města Přerova (750 000 Kč),
 na zabezpečení aktivit souvisejících se zabezpečením křtu knihy Krvavá noc na 

Švédských šancích v rámci pietního aktu za účasti hostů ze Slovenska a Německa
(32 000 Kč),

 na převoz putovní výstavy Po stopách Žerotínů (pokračování projektu) zpět do Přerova, 
na konferenci, soutěže a propagační předměty (100 000 Kč).



POSKYTNUTÍ DARU NA AKCI PUTOVÁNÍ PO PROUDU 2015

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

rozpočet                          
po úpravě

2143 110 Cestovní ruch 57,5 - 10,0 47,5

3429 110 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,0 + 10,0 10,0

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový program 19 123,2 * + 10,0 19 133,2

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření - převod finančních prostředků ve výši 
10 000 Kč - za účelem poskytnutí daru subjektu Adventor o.s., se sídlem Vondroušova 
1197/53, 163 00 Praha - Řepy, IČ: 01467247, v souladu s usnesením Rady města Přerova ze 
dne 24. 3. 2015. K úspoře finančních prostředků došlo v důsledku omezení účastí města 
v zájmových sdruženích.

ODBOR EKONOMIKY

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

rozpočet                          
po úpravě

4216 210 Ostatní investiční přijaté

transfery ze stát. rozpočtu

0,0 + 34 000,0 34 000,0

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

216 248,2 * + 30 000,0 246 248,2

* 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

67 635,0 + 64 000,0 131 635,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

210 Splátky jistiny a úroků z úvěrů 71 135,0 + 64 000,0 135 135,0



Odbor ekonomiky požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 64 000 000 Kč – na 
splátky úvěru přijatého od České spořitelny, a. s. na financování projektu Zajištění přenosu 
dat a informací v územní samosprávě města Přerova. Ve smlouvě o úvěru je uvedeno, že 
město se zavazuje splácet úvěr nepravidelnými splátkami z poskytnuté dotace, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 15 obchodních dnů od připsání dotace na běžný účet (úvěr 
byl čerpán ve výši očekávané dotace na projekt ve výši 79 mil. Kč). Splatnost úvěru je 
stanovena na 31. 12. 2015. K tomuto účelu bude zapojena část zůstatku hospodaření města za 
rok 2014, která bude použita na předčasnou splátku jistiny za účelem úspory úroků,                 
a očekávaná dotace. Nejpozději ke konci roku bude rozpočet upraven dle aktuální situace (dle 
skutečně poskytnuté dotace včetně případného vrácení vlastních zdrojů do rozpočtu města).

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA

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

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

246 248,2 * + 230,0 246 478,2

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy

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

rozpočet                          
po úpravě

241 Kulturní a informační služby města

Přerova

13 237,1 + 230,0 13 467,1

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet               
po úpravě

241 Kulturní a informační služby města

Přerova

13 237,1 + 230,0 13 467,1

Odbor ekonomiky požádal o rozpočtové opatření – posílení příspěvku na provoz příspěvkové 
organizace Kulturní a informační služby města Přerova celkem o 230 000 Kč. V souvislosti 
s návrhem dodatku č. 12 ke zřizovací listině této příspěvkové organizace, ve které se rozšiřuje 
vymezení hlavní činnosti, bude rozpočet posílen ze zůstatku hospodaření města za rok 2014:
 o 125 000 Kč v důsledku častějšího (1x měsíčně) zasedání Zastupitelstva města Přerova 

ve velkém sále Městského domu a s ohledem na nárůst aktivit v oblasti veřejného 
projednávání koncepčních a rozvojových záležitostí města Přerova,

 o 105 000 Kč v návaznosti na rozšíření hlavní činnosti o spolupořádání Českosloven-
ského jazzového festivalu.



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

246 478,2 * + 1 550,5 248 028,7

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

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

rozpočet                          
po úpravě

6171 350 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500190

– Zajištění přenosu dat a informací

v územní samosprávě města Přerova)

91 764,6 + 400,0

+ 1 150,5

93 315,1

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu celkem o 1 550 500 
Kč – na akci Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova. Finanční 
prostředky ze zůstatku hospodaření města za rok 2014 budou použity:
 na přípravu exportu dat z programu iDES do FaMa+ v rámci implementace projektu, 

program FaMa+ (evidence majetkových a nájemních vztahů) umožní propojení 
s GINISem v rozsahu dohodnutém v rámci analýz a připomínek (400 000 Kč),

 na posílení rozpočtu akce v souvislosti s tím, že již v minulých letech byly při realizaci 
projektu hrazeny další výdaje jako např. technický dozor, právní poradenství, konzultační 
služby (1 150 500 Kč).

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

248 028,7 * + 100,0 248 128,7

* 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)

3 302,0 + 100,0 3 402,0

Odbor koncepce a strategického rozvoje požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu     
o 100 000 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření města za rok 2014 budou použity 
na zpracování projektové dokumentace na akci Stavební úpravy proluky, ulice Bratrská, 
Přerov.



ODBOR 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

248 128,7 * + 8 819,8 256 948,5

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

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

rozpočet                          
po úpravě

3111 512 Mateřské školy 0,0 + 12,0 12,0

3113 512 Základní školy 0,0 + 65,0 65,0

3639 51X Komunální služby a územní rozvoj

j. n.

8 026,0 + 23,0 8 049,0

3113 510

021

Akce nad 500 tis. Kč (org. 500308

– ZŠ Trávník - výměna střešní krytiny)

0,0 + 4 100,0 4 100,0

2212 520 Silnice 2 759,1 + 335,0 3 094,1

2241 520 Železniční dráhy 0,0 + 600,0 600,0

2221 520 Provoz veřejné silniční dopravy 106,0 + 17,1 123,1

3631 520 Veřejné osvětlení 7 644,0 + 300,0

+ 450,0

8 394,0

3745 52X Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

(úpravy veřejných prostranství aj.)

5 949,3 + 300,0 6 249,3

2219 520 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500288

– Předlažby chodníků - Penčice,

ul. Tršická)

0,0 + 477,7 477,7

3612 540 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500323

– Oprava elektroinstalace v domě

Jižní čtvrť II/6,7,8,9)

0,0 + 700,0 700,0

3612 540 Bytové hospodářství 31 997,2 + 1 440,0 33 437,2

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtová opatření – posílení 
rozpočtu celkem o 8 819 800 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření města za rok 
2014 budou použity:



 na vyhotovení průkazů energetické náročnosti vybraných budov, které byly v uplynulém 
období zatepleny, a v souladu s platnou legislativou je nutné tyto průkazy aktualizovat 
(12 000 + 65 000 + 23 000 Kč),

 na výměnu střešní krytiny objektu ZŠ Trávník, která je v havarijním stavu (4 100 000
Kč),

 na vybudování retardéru na ul. Bezručova (335 000 Kč),
 na provizorní opatření k zajištění bezpečnosti nadjezdu nad železniční tratí v Dluhoni-

cích, ul. K Nadjezdu, dojde k odsekání betonů z kleneb a podhledů, které by mohly 
spadnout z mostu do kolejiště včetně montáže lešení, ochranné plachty, očištění ploch      
a odvozu suti na skládku (600 000 Kč),

 na odstranění autobusových přístřešků z důvodu vybudování nových, na základě 
uzavřené smlouvy o výpůjčce s firmou CITY – TOOLS, s. r. o. Město na své náklady 
odstraní stávající přístřešky, aby tato firma na základě smlouvy mohla vybudovat nové, 
jedná se o autobusové přístřešky v Žeravicích, ul. Čekyňská, v Lověšicích, ul. Chaloupky 
a ve Vinarech, ul. Růžová (17 100 Kč),

 na provedení energetického auditu veřejného osvětlení (300 000 Kč),
 na opravu celkem 9 ks poškozených sloupů veřejného osvětlení včetně svítidel, které byly 

poškozeny při dopravních nehodách a na odstranění poškozených sloupů z důvodu 
zajištění bezpečnosti, náhrady škod jsou uplatňovány u pojišťovny (450 000 Kč),

 na odstraňování následků prosincové ledové kalamity, odstraňování poškozených dřevin 
je řešeno průběžně (300 000 Kč),

 na realizaci druhé části rekonstrukce chodníku ul. Tršická v Penčicích (477 700 Kč),
 na realizaci akce Oprava elektroinstalace v domě Jižní čtvrť II/6,7,8,9, která je ve 

špatném stavu (700 000 Kč),
 na opravy volných bytů, které není možné obsadit z důvodu jejich původního stavu bez 

provedení větších oprav, dále na opravy plynových spotřebičů a zejména na stavební 
úpravy řešící odvětrávání bytů (1 440 000 Kč).

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘEROVĚ

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

rozpočet                          
po úpravě

4116 210 Ostatní neinvestiční přijaté

transfery ze stát. rozpočtu

36,3 + 12,0 48,3

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

256 948,5 * + 7,2 256 955,7

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

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

rozpočet     
po úpravě

3314 610 Činnosti knihovnické

(Městská knihovna)

13 593,2 + 12,0

+ 7,2

13 612,4



ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

610 Městská knihovna 13 593,2 + 19,2 13 612,4

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtová opatření:
 zapojení neinvestiční účelové dotace ve výši 12 000 Kč z programů Ministerstva kultury 

ČR na pořízení roční licence pro přístup do KTN z grantu Knihovna 21. století s názvem 
Rozšíření a aktualizace fondu zvukových knih,

 posílení rozpočtu Městské knihovny v Přerově o 7 200 Kč, jedná se o zvýšení příspěvku 
na odpisy movitého majetku na základě pořízení investičního majetku – serveru, kopírky 
a programu, z movitého majetku není nařízen odvod, posílení rozpočtu je zajištěno ze 
zůstatku hospodaření města za rok 2014.

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

256 955,7 * + 593,2 257 548,9

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

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

rozpočet                
po úpravě

2221 730 Provoz veřejné silniční dopravy

(úhrada kompenzace městské

dopravy, příspěvek na provoz

příměstské dopravy aj.)

26 000,0 + 93,2 26 093,2

2221 730 Provoz veřejné silniční dopravy

(dotace seniorům nad 70 let)

0,0 + 500,0 500,0

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový program 19 133,2 * + 500,0 19 633,2

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu požádal o rozpočtová 
opatření – posílení rozpočtu ze zůstatku hospodaření města za rok 2014:



 o 93 200 Kč – na právní služby a služby související s případným sporem s dopravcem 
zajišťujícím provoz městské autobusové dopravy ve statutárním městě Přerově na 
základě smlouvy 2013-2023,

 o 500 000 Kč – na poskytování kompenzací ročního Senior pasu (cena 300 Kč) osobám 
nad 70 let ve výši 150 Kč v souladu s usnesením Rady města Přerova č. 213/10/3/2015, 
na základě Smlouvy o poskytnutí dotace na jízdné v IDSOK pro občany statutárního 
města Přerova starších 70 let.

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

257 548,9 * + 50,0 257 598,9

* 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.)

140,7 + 50,0 190,7

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu o 50 000 Kč na vratky sankčních plateb včetně úroků (na základě pravomocných 
rozhodnutí soudu) vybraných na základě OZV č. 2/2010, o stanovení některých povinností při 
přepravě sypkých a obdobných materiálů na území statutárního města Přerova.

MĚSTSKÁ POLICIE

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

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

257 598,9 * + 980,0 258 578,9

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

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

rozpočet                          
po úpravě

5311 900 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 979,5 + 144,0

+ 150,0

2 273,5

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 13 095,9 * - 500,0 12 595,9

5311 900 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500312

– Digitalizace radiové sítě)

0,0 + 1 186,0 1 186,0

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu



Městská policie požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu celkem o 980 000 Kč.
Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření města za rok 2014 budou použity:
 na opravu služebních zbraní firmou Česká zbrojovka, a. s. Uherský Brod (144 000 Kč),
 na pořízení nové kamery na ul. Wilsonova včetně přenosu signálu do MKDS, stávající 

kamera není funkční (150 000 Kč),
 na realizaci akce Digitalizace radiové sítě, stávající analogová radiová síť již nesplňuje 

bezpečnostní parametry zejména ve vztahu zajištění ochrany citlivých údajů, 
k financování akce bude také převedena rezerva ve výši 500 000 Kč vytvořená k tomuto 
účelu při projednávání návrhu rozpočtu 2015 (1 186 000 Kč).

PŘEVOD NEVYČERPANÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍCH ČÁSTÍ –
KULTURNÍ AKCE

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

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

258 578,9 * + 16,4 258 595,3

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

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

rozpočet                          
po úpravě

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 2 687,8 * + 16,4 2 704,2

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu celkem o 16 400 Kč.
Místní výbory požádaly v souladu s Pravidly hospodaření s rozpočtovými prostředky místních 
výborů města Přerova o převod v loňském roce nevyčerpaných finančních prostředků 
určených na kulturní akce. Jedná se o místní části Vinary (2 200 Kč), Předmostí (4 700 Kč), 
Lýsky (1 800 Kč), Henčlov (2 500 Kč) a Čekyně (5 200 Kč).

PŘEVOD NEVYČERPANÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍCH ČÁSTÍ –
ODBOR 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

258 595,3 * + 2 324,9 260 920,2

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

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

rozpočet                          
po úpravě

2212 520 Silnice 3 094,1 * + 612,1 3 706,2



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

rozpočet                 
po úpravě

2219 520 Ostatní záležitosti pozemních

komunikací

2 600,4 + 1 245,8 3 846,2

2221 520 Provoz veřejné silniční dopravy 123,1 * + 206,3 329,4

3392 510 Zájmová činnost v kultuře

(kulturní domy)

312,5 + 131,1 443,6

3639 51X Komunální služby a územní rozvoj

j. n.

8 049,0 * + 104,0 8 153,0

3745 52X Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

(úpravy veřejných prostranství aj.)

6 249,3 * + 13,1 6 262,4

5512 510 Požární ochrana - dobrovolná část

(údržba budov)

620,0 + 12,5 632,5

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 
finančních prostředků v celkové výši 2 324 900 Kč. Jedná se o finanční prostředky místních 
částí, které obdržel ve výši stanoveného limitu a tyto nebyly v loňském roce plně vyčerpány
(1 819 600 Kč) a dále finanční prostředky, které obdržely místní části následně na konkrétní 
akce a nebyly dočerpány (505 300 Kč). O využití částek rozhodnou místní výbory v roce 
2015. Finanční prostředky budou převedeny následovně:
 místní část Újezdec (UZ 444)   76 200 Kč
 místní část Vinary (UZ 471)   67 100 Kč
 místní část Lověšice (UZ 446) 225 900 Kč
 místní část Popovice (UZ 476)   90 800 Kč
 místní část Dluhonice (UZ 443) 285 300 Kč
 místní část Kozlovice (UZ 445) 324 500 Kč
 místní část Penčice (UZ 458) 116 200 Kč
 místní část Čekyně (UZ 470) 441 500 Kč
 místní část Lýsky (UZ 475) 167 200 Kč
 místní část Žeravice (UZ 472) 272 900 Kč
 místní část Henčlov (UZ 473) 257 300 Kč
Tyto částky jsou rozčleněny na příslušné paragrafy rozpočtové skladby.

REZERVA ROZPOČTU

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

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

260 920,2 * + 70 896,8 331 817,0



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

rozpočet                          
po úpravě

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 12 595,9 * + 70 896,8 83 492,7

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

Do rezervy rozpočtu budou převedeny finanční prostředky v celkové výši 70 896 800 Kč za 
účelem:
 případné úhrady penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně za období 

1. 12. 2012 do 21. 11. 2014 dle platebního výměru č. 635/2014 Finančního úřadu pro 
Olomoucký kraj (2 884 000 Kč),

 úhrady kupní ceny za převod pozemků pod Zimním stadionem v Přerově do vlastnictví 
statutárního města Přerova a na úhradu nájmu a bezsmluvního užívání (3 113 800 Kč),

 realizace protipovodňových opatření - část (2 400 000 Kč),
 vybudování nového mostu v Žeravicích, ul. Pod Lesem (5 000 000 Kč),
 očekávaných vratek sankčních plateb včetně úroků vybraných na základě OZV č. 2/2010,            

o stanovení některých povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů na území 
statutárního města Přerova, dle soudních rozhodnutí (154 000 Kč),

 financování místního referenda ve věci umístění zařízení na energetické využití odpadu 
na území statutárního města Přerova (1 410 000 Kč),

 neplnění daňových příjmů v roce 2015 (8 000 000 Kč),
 rezerva na udržitelnost projektu IOP 09 na rok 2016 v částečné výši (5 000 000 Kč),
 spolufinancování města k projektům ITI/EU (42 935 000 Kč).


