
Důvodová zpráva:

ZMĚNA ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

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

rozpočet                          
po úpravě

2219 021 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500191

- Lávka U tenisu)

20 488,2 - 1 717,9 18 770,3

2219 510 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500191

- Lávka U tenisu)

264,6 + 1 717,9 1 982,5

Odbor řízení projektů a investic a odbor správy majetku a komunálních služeb požádaly           
o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 1 717 900 Kč. V souvislosti se 
změnou organizační struktury Magistrátu města Přerova schválilo Zastupitelstvo města 
Přerova převod finančních prostředků na odbor řízení projektů a investic určených na 
realizaci akce Lávka U tenisu (orj. 021). V únoru 2015 byla v souladu s uzavřenou smlouvou 
o dílo uhrazena faktura ve výši 1 943 749,18 Kč. V momentě úhrady této faktury byla 
v rozpočtu obsažena odpovídající částka, ale následně bylo požádáno o převod finančních 
prostředků na nový odbor bez zohlednění této úhrady. Z tohoto důvodu je navržen převod 
odpovídající částky zpět na odbor správy majetku a komunálních služeb (orj. 510).

DOTACE NA SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANU DĚTÍ

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)

4 500,0 - 4 500,0 0,0

4116 210 Ostatní neinvestiční přijaté

transfery ze stát. rozpočtu

3 988,6 + 8 200,0

+ 659,7

12 848,3

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

rozpočet                          
po úpravě

6171 01X Činnost místní správy

(platy, pojistné aj.)

119 164,6 + 7 410,0

- 6 436,0

+ 240,0

120 378,6

6171 360 Činnost místní správy (správa) 19 861,7 + 500,0 20 361,7

4329 62X Ostatní sociální péče a pomoc

dětem a mládeži

95,0 + 50,0 145,0

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 93 179,3 + 2 595,7 95 775,0



Na základě rozhodnutí MPSV ČR budou do rozpočtu města zapojeny dotace na úhradu 
nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní 
ochrany dětí v roce 2015 ve výši 8 200 000 Kč a doplatek dotace na tuto činnost za rok 2014 
ve výši 659 660 Kč. Rozpočet města v ostatních nedaňových příjmech j. n. (pol. 2329) 
obsahuje dotaci v předpokládané výši 4 500 000 Kč, která bude tímto převedena. Rozpočet 
většinu výdajů k tomuto účelu již obsahuje, příslušné odbory požádaly o následující posílení:
 kancelář tajemníka o 974 000 Kč z důvodu navýšení počtu zaměstnanců na úseku SPOD 

o 4 s účinností od 1. 7. 2015 a na pokrytí neočekávaně vysoké pracovní neschopnosti 
počátkem roku 2015,

 kancelář tajemníka o 240 000 Kč na vzdělávání zaměstnankyní na úseku SPOD, školení 
budou zajištěna prostřednictvím akreditované agentury, která zároveň poskytuje služby 
formou náhradního plnění osob se zdravotním postižením,

 odbor vnitřní správy o 500 000 Kč na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením 
činností vykonávaných v oblasti SPOD - zejména na spotřebu energií, provoz 
referentských vozidel, kancelářské potřeby, kancelářské zařízení, služby telekomunikací       
a poštovné,

 odbor sociálních věcí a školství o 50 000 Kč na úhradu facilitací, tj. za organizaci            
a vedení případových konferencí, na úhrady za výkon odborné poradenské pomoci a na 
úhrady ostatních specializovaných technik při výkonu SPOD,

 doplatek dotace za rok 2014 a část vlastních zdrojů původně vyčleněných na výkon 
SPOD budou převedeny do rezervy.

SERVISNÍ A TECHNICKÁ PODPORA IOP 09

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

rozpočet                  
po úpravě

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 95 775,0 * - 2 629,6 93 145,4

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

- Zajištění přenosu dat a informací

v územní samosprávě města

Přerova (IOP 09))

93 315,1 + 2 629,6 95 944,7

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 
2 629 600 Kč. V rozpočtu města na rok 2015 byla v rezervě vyčleněna částka 3 010 tis. Kč na
udržitelnost projektu Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova 
(IOP 09) na období září - prosinec 2015 po předání celého díla. Servisní a technická podpora 
dle smlouvy o dílo včetně zajištění servisu bude hrazena od 15. 9. 2015.



DOTACE NA IOP 09

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

rozpočet                          
po úpravě

4116 210 Ostatní neinvestiční přijaté

transfery ze stát. rozpočtu

12 848,3 * + 3 489,1 16 337,4

4216 210 Ostatní investiční přijaté

transfery ze stát. rozpočtu

42 520,9 + 36 945,3

- 34 000,0

45 466,2

* 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 (IOP 09))

95 944,7 * + 40 434,4

- 40 434,4

95 944,7

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 93 145,4 * + 6 434,4 99 579,8

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy

Na účet města byla připsána dotace v celkové výši 40 434 395,45 Kč na realizaci projektu
Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova (IOP 09). Dne 
13. 4. 2015 schválilo Zastupitelstvo města Přerova rozpočtové opatření – zapojení očekávané 
dotace ve výši 34 mil. Kč tak, aby po skutečném připsání dotace na účet města mohla být 
splátka úvěru realizována v souladu s příslušným ustanovením smlouvy. Příjmová část 
rozpočtu bude upravena včetně rozdělení dotace na část neinvestiční a investiční. Výdaje na 
realizaci projektu jsou již v rozpočtu města obsaženy, uvolněné vlastní finanční prostředky ve 
výši 6 434 400 Kč budou přesunuty do rezervy rozpočtu na aktuální potřeby města.

PLÁN UDRŽITELNÉ MOBILITY MĚSTA PŘEROVA

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

rozpočet                          
po úpravě

4113 210 Neinvestiční přijaté

transfery ze státních fondů

0,0 + 255,4 255,4

4116 210 Ostatní neinvestiční přijaté

transfery ze stát. rozpočtu

16 377,4 * + 2 644,6 18 982,0

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

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

rozpočet                          
po úpravě

2219 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500334

- Plán udržitelné mobility města

Přerova)

0,0 + 2 900,0 2 900,0



Kancelář primátora a odbor koncepce a strategického rozvoje požádaly o rozpočtové opatření 
– posílení rozpočtu celkem o 2 900 000 Kč na realizaci uvedeného projektu. Obě části –
technická část „Územní studie – Plán udržitelné mobility města Přerova“ (2 000 000 Kč)          
a komunikační část „Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu 
mobility města Přerova včetně zapojení veřejnosti do jeho přípravy“ (900 000 Kč) – musejí 
probíhat současně. Na komunikační část bude město žádat o podporu z Národního programu 
Životní prostředí v oblasti environmentální prevence. Za tímto účelem bude do rozpočtu 
zapojena část dotace na akci Systém pro separaci a svoz BRKO.

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

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 štěrko-travnaté chodníky v parku Michalov             380,0    

MAJ úpravy vpustí a kanalizace na ul. Borošín v Čekyni               70,0    

MAJ úklid a zabezpečení následků přívalových dešťů v Žeravicích               22,7    

MAJ provizorní zabezpečení jezu na toku Olešnice v Penčicích               20,0    


