
Důvodová zpráva:

ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC

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

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

5 400,0 + 1 251,0 6 651,0

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

rozpočet                          
po úpravě

3322 021 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500311

- Úprava interiéru pokladny

a přilehlých prostor zámku

v Přerově)

0,0 + 1 251,0 1 251,0

Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu celkem     
o 1 251 000 Kč. Finanční prostředky na realizaci akce „Úprava interiéru pokladny                  
a přilehlých prostor zámku v Přerově“ ve výši 940 000 Kč budou převedeny z roku 2015         
a posíleny o 311 000 Kč ze zůstatku hospodaření roku 2015 na aktuální cenovou úroveň. 
Finanční prostředky je třeba převést do rozpočtu 2016 co nejdříve, aby mohlo být zahájeno 
nové výběrové řízení na zhotovitele.

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

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

6 651,0 * + 40 400,0 47 051,0

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

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

rozpočet                          
po úpravě

3113 021 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500252

- Stavební úpravy ZŠ Za Mlýnem

- energetická opatření)

0,0 + 43 200,0 43 200,0

Akce obsažené v upraveném

rozpočtu roku 2015 - financování

do doby převedení nedočerpaných

zdrojů

3 000,0 - 2 800,0 200,0

Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu celkem    
o 43 200 000 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2015, konkrétně 
z nečerpané rezervy vytvořené prodejem pozemků pod Priorem, nevyčerpané finanční 



prostředky na akce nad 500 tisíc Kč z rozpočtu 2015, část dotace na regeneraci sídliště 
Předmostí a další prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2015 budou použity na akci 
„Stavební úpravy ZŠ Za Mlýnem - energetická opatření“ s dofinancováním převodem 
převážné části finančních prostředků schválených v rozpočtu 2016 na akce nad 500 tisíc Kč 
přecházející z roku 2015. Předmětem stavebních úprav je zateplení objektu školy, včetně 
výměny okenních výplní a realizace vzduchotechniky do učeben.

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

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

47 051,0 * + 12 000,0 59 051,0

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

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

rozpočet                          
po úpravě

2219 021 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500245

- Regenerace sídliště Předmostí

– 10. etapa)

0,0 + 12 000,0 12 000,0

Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu celkem     
o 12 000 000 Kč vzhledem k nutnosti prokázání finančního krytí akce „Regenerace sídliště 
Předmostí – 10. etapa“ při žádosti o dotaci. Akce bude financována ze zůstatku hospodaření 
roku 2015 a to z prostředků zpětně získaných dotací na kompostárnu a cyklostezku na nábřeží 
Protifašistických bojovníků a zvýšeným plněním odvodů z výherních hracích přístrojů. Budou 
upraveny trasy pro pěší, rozšířena parkovací místa, doplněn mobiliář, obnoveno veřejné 
osvětlení, provedeny sadové úpravy a modernizována dětská hřiště.

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

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

59 051,0 * + 15 000,0 74 051,0

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

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

rozpočet                          
po úpravě

3322 021 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500233

- Městský dům - regenerace)

0,0 + 15 000,0 15 000,0

Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu celkem     
o 15 000 000 Kč. Akce „Městský dům - regenerace“ bude financována ze zůstatku 
hospodaření roku 2015, konkrétně z nečerpané rezervy ze zdrojů zpětně získaných dotací na 
IOP 09, úsporou příspěvku na provoz pro Sociální služby města Přerova a z rezervy pro 
neplnění daňových příjmů. Jedná se o zateplení fasády a soklu, kompletní výměnu oken          
i dveří a výměnu oplechování včetně nátěrů kovových prvků.



PROJEKT „ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY“

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

rozpočet                          
po úpravě

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 9 000,0 - 500,0 8 500,0

6399 210 Ostatní finanční operace (ručení) 2 300,0 * - 1 875,0 425,0

5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti,

veřejného pořádku (projekt 

asistent prevence kriminality)

81,0 + 2 339,0 2 420,0

6330 011 Převody vlastním fondům v 

rozpočtech územní úrovně 

(sociální fond)

3 404,0 + 36,0 3 440,0

* počáteční stav navazuje na jinou předlohu

SOCIÁLNÍ FOND

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

rozpočet     
po úpravě

4134 013 Převody z rozpočtových účtů 3 404,0 + 36,0 3 440,0

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

rozpočet    
po úpravě

6171 013 Činnost místní správy 4 350,0 + 36,0 4 386,0

Městská policie a kancelář tajemníka požádaly o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
celkem o 2 375 000 Kč. Částka 2 247 000 Kč je určena na mzdové výdaje, včetně odvodů              
a přídělu do sociálního fondu, částka 128 000 Kč pak na výstroj a další výdaje pro nové 
asistenty prevence kriminality.
Vzhledem k tomu, že v době přípravy návrhu rozpočtu města na rok 2016 nebyla schválena 
koncepce prevence kriminality vládou ČR, byly finanční prostředky ve výši 500 000 Kč 
zahrnuty do rezervy rozpočtu. Protože v rozpočtu musí být kryty veškeré výdaje související 
s projektem APK, bude posílení realizováno částí finančních prostředků schválených za 
účelem ručení v případě prodlení společnosti Přerovská rozvojová, s. r. o. Dne 14. 12. 2015 
schválilo Zastupitelstvo města Přerova dohodu o ukončení platnosti smlouvy o úpravě 
vzájemných vztahů mezi městem jako ručitelem a Českou spořitelnou, a. s., jako věřitelem.
Po obdržení dotace na tento projekt budou uvolněné vlastní zdroje převedeny k financování 
aktuálních potřeb města.


