
Důvodová zpráva:

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ

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

rozpočet                          
po úpravě

4122 210 Neinvestiční přijaté

transfery od krajů

13 017,4 - 188,6 12 828,8

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

rozpočet                          
po úpravě

3113 610 Základní školy 21 899,5 - 188,6 21 710,9

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

61X Školská zařízení 39 662,1 - 188,6 39 473,5

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu                   
o 188 574,85 Kč. Jedná se o vrácení části nevyužité zálohy projektu ZŠ Přerov, Želatovská 8, 
poskytnuté na projekt z OPVK prioritní osy 1 oblasti podpory 1.1 Zvýšení kvality ve 
vzdělávání CZ 1.07/1.1.26/02.0029 s názvem Motivační workshopy pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ 
propagující technické a přírodovědné obory. Tato nevyužitá část zálohy bude vrácena 
Krajskému úřadu Olomouckého kraje prostřednictvím zřizovatele.

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

rozpočet                          
po úpravě

6171 01X Činnost místní správy

(platy, pojistné aj.)

119 432,6 - 268,0 119 164,6

3111 610 Mateřské školy 10 755,0 + 268,0 11 023,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

61X Školská zařízení 39 473,5 * + 268,0 39 741,5

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu



Odbor sociálních věcí a školství a kancelář tajemníka požádaly o rozpočtové opatření –
převod finančních prostředků ve výši 268 000 Kč – na pokrytí mzdových prostředků                      
a odvodů sociálního a zdravotního pojištění za pracovníky, kteří budou zastávat pozici 
rotujících údržbářů pro MŠ v období 6-12/2015.

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

rozpočet                          
po úpravě

3111 610 Mateřské školy 11 023,0 * - 19,6 11 003,4

3113 610 Základní školy 21 710,9 * - 483,7 21 227,2

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 92 422,2 + 503,3 92 925,5

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

61X Školská zařízení 39 741,5 * - 503,3 39 238,2

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu celkem             
o 503 300 Kč. Jedná o krácení příspěvků na provoz zateplených MŠ a ZŠ na otop – páru, kdy 
z důvodu mírné zimy došlo v období 1-4/2015 k úsporám. Finanční prostředky budou 
přesunuty do rezervy rozpočtu k financování zateplení dalších školských objektů.

ODBOR EKONOMIKY

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

rozpočet                          
po úpravě

1122 210 Daň z příjmů právnických

osob za obce

20 000,0 + 2 194,0 22 194,0

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

rozpočet                          
po úpravě

6399 2XX Ostatní finanční operace (daň

z příjmů práv. osob za obce, DPH)

24 000,0 + 2 194,0 26 194,0

Odbor ekonomiky požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 2 194 000 Kč.                     
V rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2015 byla za účelem úhrady daně z příjmu 
právnických osob vyčleněna částka 20 mil. Kč. Na základě zpracování daňového přiznání 
daňovým poradcem činí tato daň za rok 2014 částku 22 193 920 Kč. Vzhledem k tomu, že 
město je současně i příjemcem této daně, bude v odpovídající výši upravena příjmová                      
i výdajová část rozpočtu.



ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC

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

rozpočet                          
po úpravě

2219 021 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500298

- Oprava komunikací a chodníků)

4 437,0 - 1 900,0 2 537,0

2219 021 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500327

- Oprava chodníku ul. U Letiště,

Přerov-Henčlov)

0,0 + 1 900,0 1 900,0

Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 1 900 000 Kč. Ušetřené finanční prostředky na akci Oprava chodníků             
a komunikací budou použity na akci Oprava chodníku ul. U Letiště, Přerov-Henčlov. Jedná se 
o komplexní opravu chodníku začínajícího na rozhraní křižovatky ul. Zakladatelů a končího 
před parcelou č. 554/11. Celková délka rekonstruovaného chodníku je 350 m.

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

rozpočet                          
po úpravě

510 akce obsažené v upraveném

rozpočtu roku 2014 – financování

do doby převedení nedočerp. zdrojů

2 000,0 - 1 500,0 500,0

2219 021 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500316

- Stavební úpravy proluky, ulice

Bratrská, Přerov)

0,0 + 1 500,0 1 500,0

Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 1 500 000 Kč. Nečerpané finanční prostředky určené k financování akcí na 
počátku letošního roku budou převedeny na realizaci akce Stavební úpravy proluky, ulice 
Bratrská, Přerov. Úprava proluky zahrnuje výstavbu parkovacího stání, kontejnerového stání  
a rekonstrukci přilehlého chodníku.

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

rozpočet                          
po úpravě

4216 210 Ostatní investiční přijaté

transfery ze stát. rozpočtu

42 168,4 * + 352,5 42 520,9

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

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

rozpočet                          
po úpravě

510 akce obsažené v upraveném

rozpočtu roku 2014 – financování

do doby převedení nedočerp. zdrojů

500,0 * - 500,0 0,0

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu



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

rozpočet                          
po úpravě

021 Projektové dokumentace

(investice)

2 977,3 + 852,5 3 829,8

Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 963 000 
Kč na zpracování projektové dokumentace 2. etapy Programu regenerace panelového sídliště 
Trávník. Za účelem posílení bude do rozpočtu zapojena část dotace na akci Bytový fond -
nám. Fr. Rasche 7 (IPRM), jejíž realizace byla ukončena v loňském roce, a nečerpané 
finanční prostředky určené k financování akcí na počátku letošního roku. Dofinancování 
požadavku ve výši 110 500 Kč bude zajištěno z rozpočtu oddělení přípravy a realizace 
investic určeného na projektové dokumentace.

Další požadavky na rozpočet statutárního města Přerova (v tis. Kč)

MAJ
odchyt zvířat na území města a jejich umístění a pobyt v jiném útulku
z důvodu naplněné kapacity útulku města Přerova

              50,0    

MAJ vybudování nové vodovodní přípojky včetně PD pro MŠ Na Odpoledni             262,5    

MAJ
výkup pozemku p. č. 1690/4 v k. ú. Žeravice
(pod příjezdovou komunikací ke skládce v Žeravicích)

              94,2    

MAJ
oprava propadlé kanalizační vpusti, včetně bourání, ve dvorním traktu
ul. Velká Dlážka 39

              17,1    

MAJ
likvidace nefunkčního zděného el. Rozvaděče v Předmostí,
ul. Teličkova, Karasova

                6,0    

MAJ
dopravní značení pro realizaci zákazu průjezdu těžkých vozidel
zastavěnou částí Předmostí

              71,0    

MAJ napojení na komunikaci zadního traktu domů ul. Kosmákova               55,0    

MAJ
doplnění dopravního značení k omezení průjezdu vozidel nad 15 t
v podjezdu Lověšice

              46,4    

MAJ doplnění dopravního značení k omezení nosnosti mostů a propustků             100,0    

MAJ
doplnění dopravního značení na sloupech VO podél cyklostezky
na ul. Tržní

              14,3    

MAJ
nákup obrubníků, cementu a podsypového materiálu na chodník
ve dvorním traktu ul. Kojetínská

              20,0    

MAJ oprava nefunkční kanalizační přípojky u uliční vpusti v ul. Bratrská             141,0    

MAJ vypracování kompletní PD na revitalizaci VO ul. Svépomoc II               50,0    

MAJ nákup sportovního nářadí pro p. Dokládala (Laguna)               11,0    

MAJ štěrko-travnaté chodníky v parku Michalov             380,0    


