
Důvodová zpráva:

VÝKON PŘÍMÉ SOCIÁLNÍ PRÁCE

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

rozpočet                          
po úpravě

4116 210 Ostatní neinvestiční přijaté

transfery ze stát. rozpočtu

19 463,6 + 2 099,0 21 562,6

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

rozpočet                          
po úpravě

6171 01X Činnost místní správy

(platy, pojistné aj.)

120 378,6 + 1 899,0

- 1 899,0

120 378,6

6171 360 Činnost místní správy (správa) 20 186,0 + 200,0

- 200,0

20 186,0

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 58 695,1 + 2 099,0 60 794,1

Na základě rozhodnutí MPSV ČR bude do rozpočtu města zapojena dotace na výkon sociální 
práce ve výši 2 099 000 Kč. Dotace je prioritně směřována k čerpání prostředků na osobní 
výdaje spojené s činnostmi sociální práce v přenesené působnosti. Vzhledem k tomu, že 
rozpočet města výdaje k tomuto účelu již obsahuje, budou uvolněné finanční prostředky města 
převedeny do rezervy.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ

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

rozpočet                          
po úpravě

3111 2111 610 Příjmy z poskytování

služeb a výrobků

(praní prádla)

818,1 - 36,6 781,5

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

rozpočet                          
po úpravě

3111 610 Mateřské školy 11 003,4 - 36,6 10 966,8

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

61X Školská zařízení 42 932,5 * - 36,6 42 895,9

* počáteční stav navazuje na jiný materiál



Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu celkem            
o 36 600 Kč. Plánované příjmy za praní prádla nebudou do konce roku splněny z důvodu 
změny – snížení počtu dětí a zpřesnění kalkulace. Ve výdajové části budou sníženy příspěvky 
mateřským školám na praní prádla.

ODBOR EKONOMIKY

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

rozpočet                          
po úpravě

4213 210 Investiční přijaté transfery

ze státních fondů

0,0 + 24,6 24,6

4216 210 Ostatní investiční přijaté

transfery ze stát. rozpočtu

45 466,2 + 418,2 45 884,4

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

rozpočet                          
po úpravě

210 Uhrazené splátky dlouhodobých

přijatých půjčených prostředků

131 635,0 + 442,8 132 077,8

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

210 Splátky jistiny a úroků z úvěrů 135 135,0 + 442,8 135 577,8

Do rozpočtu města bude zapojen doplatek dotace v celkové výši 442 761,30 Kč na akci „ZŠ 
Svisle - energetické opatření – zateplení“, která byla realizována v letech 2013 a 2014. 
V souladu se smlouvou o půjčce mezi statutárním městem Přerov a společností Teplo Přerov, 
a. s., na financování zateplování objektů školských zařízení, prioritně na tuto akci, bude 
částka použita na realizaci mimořádné splátky.

VEŘEJNÁ DISKUZE K INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

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

rozpočet                          
po úpravě

6112 110 Zastupitelstva obcí

(cestovné, školení aj.)

1 281,6 - 35,0 1 246,6

3113 610 Základní školy 23 221,5 * + 35,0 23 256,5

* počáteční stav navazuje na jiný materiál



ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

61X Školská zařízení 42 869,9 * + 35,0 42 904,9

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Kancelář primátora a odbor sociálních věcí a školství požádaly o rozpočtové opatření –
převod částky ve výši 35 000 Kč za účelem financování veřejné diskuze na téma „Krok za 
krokem k inkluzivnímu vzdělávání na základních školách v Přerově“, kterou pořádá Spolek 
PAVUČINKA ve spolupráci s Ligou lidských práv a statutárním městem Přerov v Městském 
domě v Přerově dne 9. 11. 2015. Dle předložené kalkulace se na financování akce bude 
podílet do výše 35 000 Kč statutární město Přerov a dalších 5 000 Kč bude činit podíl spolku 
PAVUČINKA. Finanční prostředky budou použity zejména na cestovní náhrady, odměny 
přednášejícím a pronájem sálu včetně ozvučení.

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

MAJ štěrko-travnaté chodníky v parku Michalov             380,0    

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

MAJ odstranění a havarijní opravy herních prvků dětských hřišť             250,0    

MAJ
doplnění dopravního značení na ul. Havlíčkova pro vedení cyklistů
na chodníku

              35,0    

MAJ
doplnění "blikajícího žlutého chodce" na signalizační zařízení
křižovatky ul. Husova a Kojetínská

              23,6    

MAJ
doplnění dvou preferenčních programů do stávajících řadičů křižovatek
ul. Velká Dlážka a Hranická (před a za podjezdem)

              80,0    


