
Důvodová zpráva:

ZBÝVAJÍCÍ ČÁST DOTACE

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

rozpočet                          
po úpravě

4116 210 Ostatní neinvestiční přijaté

transfery ze stát. rozpočtu

22 811,4 * + 898,4 23 709,8

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

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

rozpočet                          
po úpravě

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 76 923,9 + 898,4 77 822,3

Do rozpočtu města bude zapojena zbývající část dotace ve výši 898 412,75 Kč, kterou město 
obdrželo po ukončení akce „Systém pro separaci a svoz BRKO“. Finanční prostředky budou 
rezervovány na aktuální potřeby města.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ

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

rozpočet                          
po úpravě

3113 2122 610 Odvody příspěvkových

organizací (ZŠ)

2 806,0 + 3,6 2 809,6

3141 2122 610 Odvody příspěvkových

organizací (ZŠS)

421,8 - 13,7 408,1

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

rozpočet                          
po úpravě

3113 610 Základní školy 23 256,5 + 3,6 23 260,1

3141 610 Školní stravování 6 187,6 - 13,7 6 173,9

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

61X Školská zařízení 42 383,9 - 10,1 42 373,8



Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtová opatření – úpravy příspěvků na odpisy 
nemovitého majetku z důvodu změny poměru odpisů mezi hlavní a doplňkovou činností:
 zvýšení příspěvku na provoz ZŠ Přerov, Za mlýnem 1 o 3 600 Kč,
 snížení příspěvku na provoz zařízení školního stravování o 13 700 Kč.

ODBOR KONCEPCE A STRATEGICKÉHO ROZVOJE

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

rozpočet                          
po úpravě

3699 410 Ostatní záležitosti bydlení,

komunálních služeb a územního

rozvoje (infrastruktura)

1 631,9 - 982,6 649,3

3639 410 Komunální služby a územní rozvoj

j. n. (koncepce a rozvoj)

841,0 + 982,6 1 823,6

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

Dotace, přímé podpory a grantový program 26 655,3 * - 982,6 25 672,7

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Odbor koncepce a strategického rozvoje požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 982 600 Kč. Vzhledem k tomu, že Program podpory výstavby technické 
infrastruktury byl zrušen, budou nevyužité finanční prostředky převedeny za účelem 
zpracování studie proveditelnosti sítě cyklistických komunikací propojující všechny místní 
části s Přerovem s vazbou na regionální cyklotrasy.

ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC

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

rozpočet                          
po úpravě

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 77 822,3 * - 2 884,0 74 938,3

2219 023 Ostatní záležitosti pozemních

komunikací

0,0 + 2 884,0 2 884,0

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 2 884 000 Kč. Tyto finanční prostředky byly v rozpočtu města 
rezervovány za účelem úhrady penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. 
Jedná se o porušení rozpočtové kázně – nedodržení termínu realizace akce uvedeného 
v Rozhodnutí o dotaci poskytnutou MMR na akci Regenerace panelového sídliště Předmostí –
9. etapa. Ve věci odvolání, správní žaloby ani žádosti o prodloužení posečkání s úhradou 
nebylo dosud rozhodnuto a je velmi pravděpodobné, že bude nutné provést úhradu tohoto 
penále do 17. 12. 2015.



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

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 "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    


