
Důvodová zpráva:

ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB

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

rozpočet                          
po úpravě

1113 210 Daň z příjmů fyzických

osob z kapitálových

výnosů (vybíraná srážkou)

9 500,0 + 1 098,6 10 598,6

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

rozpočet                          
po úpravě

2212 520 Silnice 5 284,2 + 350,0 5 634,2

3631 520 Veřejné osvětlení 8 954,5 + 103,6 9 058,1

3745 52X Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

(úpravy veřejných prostranství aj.)

7 933,5 + 645,0 8 578,5

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu celkem o 1 098 600 Kč. Finanční prostředky budou použity na:
 úpravy vpustí a kanalizace na ul. Borošín v Čekyni (70 000 Kč),
 projektová příprava nízkonákladových cyklistických opatření (80 000 Kč),
 realizace nízkonákladových cyklistických opatření (200 000 Kč),
 doplnění "blikajícího žlutého chodce" na signalizační zařízení křižovatky ul. Husova                  

a Kojetínská (23 600 Kč),
 doplnění dvou preferenčních programů do stávajících řadičů křižovatek ul. Velká 

Dlážka a Hranická (před a za podjezdem) pro vypreferování rychlého průjezdu 
křižovatkami v určitou dobu dne (80 000 Kč),

 frézování pařezů ve městě a v místních částech (300 000 Kč),
 náhradní výsadba po kácení ve městě a v místních částech (300 000 Kč),
 dosadba živých plotů na ul. Hranická, gen. Štefánika a Optiky v počtu 659 ks keřů 

(45 000 Kč).
Na pokrytí těchto požadavků bude použito zvýšené plnění u daně z příjmů fyzických osob 
z kapitálových výnosů.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ

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

rozpočet                          
po úpravě

3113 610 Základní školy 24 552,8 - 561,0 23 991,8

3113 611 Základní školy (školy v přírodě) 1 973,0 - 124,2 1 848,8

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 74 938,3 + 685,2 75 623,5



ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

61X Školská zařízení 43 666,5 - 685,2 42 981,3

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu                   
o 685 200 Kč. Jedná se o nedočerpání příspěvku na speciálního pedagoga, psychologa            
a sociálního pedagoga na ZŠ Přerov, B. Němcové 16, nedočerpání příspěvku na udržitelnost 
projektu Mateřídouška bez bariér na ZŠ J. A. Komenského a MŠ Přerov-Předmostí, Hranická
14, nedočerpání hrazení nadstandardních pedagogických služeb na učitele – trenéra, uklízeče 
a správce haly na ZŠ U tenisu 4 a nedočerpání příspěvku na Školy v přírodě v roce 2015 
oproti původnímu předpokladu. Finanční prostředky budou rezervovány na aktuální potřeby 
města.

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

rozpočet                          
po úpravě

3111 610 Mateřské školy 10 966,8 - 22,1 10 944,7

3113 610 Základní školy 23 991,8 * - 378,6 23 613,2

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 75 623,5 * + 400,7 76 024,2

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

61X Školská zařízení 42 981,3 * - 400,7 42 580,6

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu                   
o 400 781 Kč. Finanční prostředky uspořené na topení v zateplených mateřských a základních 
školách za období 1-10/2015 z důvodu mírné zimy budou převedeny do rezervy města.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA

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

rozpočet                          
po úpravě

4122 210 Neinvestiční přijaté

transfery od krajů

20 763,0 + 2 390,5 23 153,5



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

rozpočet                          
po úpravě

625 Sociální služby města Přerova 46 052,5 + 2 390,5

- 2 226,5

46 216,5

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 76 024,2 * + 2 226,5 78 250,7

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

625 Sociální služby města Přerova 46 052,5 +164,0 46 216,5

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – zapojení mimořádné
neinvestiční účelové dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR poskytnuté
prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje na dofinancování sociálních služeb dle 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v celkové výši 2 390 500 Kč. Částka 164 000 
Kč bude ponechána Sociálním službám města Přerova na pokrytí zvýšených tarifů mezd dle 
Nařízení vlády č. 278/2015 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách    
a správě, do konce roku. O zbývající část objemu dotace bude snížen příspěvek na provoz 
poskytnutý městem a uvolněné zdroje budou převedeny do rezervy.

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA

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

rozpočet                          
po úpravě

2322 500 Přijaté pojistné náhrady 192,0 + 22,4 214,4

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

rozpočet                          
po úpravě

241 Kulturní a informační služby města

Přerova

13 541,8 + 22,4 13 564,2

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

241 Kulturní a informační služby města

Přerova

13 541,8 +22,4 13 564,2



Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu Kulturních                            
a informačních služeb města Přerova celkem o 22 400 Kč. Zvýšení přijatých pojistných 
náhrad bude použito na zvýšení platového tarifu zaměstnanců organizace v souladu s Nařízením
vlády č. 278/2015 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

ODBOR EKONOMIKY

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

rozpočet                          
po úpravě

1355 230 Odvod z výherních hracích

přístrojů

31 000,0 + 6 000,0 37 000,0

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

rozpočet                          
po úpravě

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 78 250,7 * + 6 000,0 84 250,7

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

Odbor ekonomiky požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu v příjmové části             
o 6 000 000 Kč. Zvýšené plnění odvodů z výherních hracích přístrojů bude převedeno do 
rezervy a následně použito k financování aktuálních potřeb města.

SNÍŽENÍ ROZPOČTU ZA ÚČELEM PŘEVODU ZDROJŮ DO ROZPOČTU            
NA ROK 2016

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

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

331 943,0 - 5 400,0 326 543,0

2142 210 Příjmy z podílů na zisku

a dividend

0,0 + 2 500,3 2 500,3

2229 Ostatní přijaté vratky

transferů

257,8 + 600,0 857,8

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

rozpočet
po úpravě

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 84 250,7 * - 2 299,7 81 951,0

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

Mezi statutárním městem Přerov a Českou spořitelnou, a. s., byla dne 29.10.2015 uzavřena 
Smlouva o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou č. RD/960/15/LCD, kdy 
statutární město Přerov je ručitelem v případě prodlení společnosti Přerovská rozvojová,        
s. r. o. (dále jen společnost), s plněním zajištěných závazků vyplývajících z úvěrové smlouvy



na financování projektu „Parkovací dům pro kola, Přerov“. V této se společnost zavázala 
uhradit do 31.12.2015 mimořádnou splátku ve výši 5 000 000 Kč, a to z peněžních prostředků 
obdržených formou dotace. Z důvodu obezřetnosti a s ohledem na skutečnost, že Česká
spořitelna, a. s., může částky, s jejichž úhradou bude společnost v prodlení přímo inkasovat 
z účtu města, bude do rozpočtu 2016 zahrnuta částka 5 400 000 Kč, která představuje výši 
mimořádné splátky, dvou řádných splátek a úroků z úvěru. V případě, že mimořádná splátka 
bude společností řádně uhrazena, bude částka ve výši 5 000 000 Kč uvolněna do rozpočtu 
2016 k aktuálním potřebám města. K tomuto účelu budou zapojeny dosud nerozpočtované 
příjmy a zbývající část bude dofinancována z rezervy.


