
Důvodová zpráva:

ZAPOJENÍ VÝTĚŽKU VEŘEJNÉ SBÍRKY

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

rozpočet                          
po úpravě

2321 Přijaté neinvestiční dary 0,0 + 12,3 12,3

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

rozpočet                          
po úpravě

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc
ostatním skupinám obyvatelstva

0,0 + 12,3 12,3

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

Dotační programy, ostatní dotace a dary 25 500,0 * + 12,3 25 512,3

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – zapojení výtěžku veřejné 
sbírky pod vánočním stromem do rozpočtu města Přerova. Výtěžek činí celkem 12 234 Kč             
a bude v souladu s účelem veřejné sbírky poukázán Oblastní charitě Přerov na pořízení 
infuzní pumpy a na propagaci nové sociální služby – domácí hospicové péče.

SOUHRNNÝ DOTAČNÍ VZTAH

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)

50 190,0 - 43 920,0 6 270,0

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

124 184,4 * - 200,5 123 983,9

4112 210 Neinv. přijaté transfery ze

státního rozpočtu v rámci

souhrnného dotačního vztahu

0,0 + 44 120,5 44 120,5

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Statutární město Přerov obdrželo sdělení Olomouckého kraje ve věci finančního vztahu 
státního rozpočtu k rozpočtu statutárního města Přerova (souhrnný dotační vztah) ve výši 
44 120 500 Kč, jedná se o příspěvek na výkon státní správy. V rozpočtu statutárního města na 
rok 2016 je souhrnný dotační vztah zahrnut v očekávané výši 43 920 000 Kč na položce 
Ostatní nedaňové příjmy j. n. s tím, že po oznámení závazných ukazatelů ze schváleného 
státního rozpočtu na rok 2016 bude navržena jeho úprava. 



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

123 983,9 * + 1 750,0 125 733,9

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

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

rozpočet                          
po úpravě

3745 021 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500324

- Odstranění stavby vodního prvku

- kašny u restaurace Haná vč. úprav)

0,0 + 1 750,0 1 750,0

Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu celkem    
o 1 750 000 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2015 budou použity na
akci „Odstranění stavby vodního prvku – kašny u restaurace Haná vč. úprav“. Předmětem 
stavebních úprav je demolice betonové nádrže, její zasypání a zatravnění. Sochařská plastika 
bude přemístěna do ulice Spálenec v prostoru pod hradbami.

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

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

125 733,9 * + 750,0 126 483,9

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

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

rozpočet                          
po úpravě

2212 021 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500134

- Rekonstrukce komunikace ve

vnitrobloku za ul. Žižkova

5 800,0 + 750,0 6 550,0

Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu                 
o 750 000 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2015 budou použity na
dofinancování akce „Rekonstrukce komunikace ve vnitrobloku za ul. Žižkova“, jelikož odhad 
nákladů na realizaci této akce vycházel z původní projektové dokumentace, která byla 
vyhotovena již v roce 2012. 

KANCELÁŘ PRIMÁTORA

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

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

126 483,9 * + 151,6 126 635,5

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu



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

rozpočet                          
po úpravě

6112 110 Zastupitelstva obcí

(cestovné, školení aj.)

936,5 + 71,6 1 008,1

2141 120 Vnitřní obchod

(marketing a propagace)

989,9 * + 80,0 1 069,9

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu celkem o 151 600 Kč.
Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2015 budou použity na technické zajištění  
a pronájem techniky pro zasedání Zastupitelstva města Přerova na rok 2016 (71 600 Kč) a na 
úhradu nákladů spojených s účastí 2 úředníků magistrátu na projektu CIVITAS Aktivity 
Fund, do kterého je statutární město Přerov zapojeno (80 000 Kč).

ODBOR KONCEPCE A STRATEGICKÉHO ROZVOJE

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

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

126 635,5 * + 1 085,6 127 721,1

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

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

rozpočet                          
po úpravě

3639 410 Komunální služby a územní rozvoj

j. n. (koncepce a rozvoj)

863,7 + 1 085,6 1 949,3

Odbor koncepce a strategického rozvoje požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu
celkem o 1 085 600 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2015 budou 
použity na pořízení projektové dokumentace na opravu smuteční síně na Městském hřbitově  
v Přerově (181 500 Kč) a na studii proveditelnosti sítě cyklistických komunikací propojující 
všechny místní části s Přerovem, s vazbou na regionální cyklotrasy (904 100 Kč).

ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB

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

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

127 721,1 * + 200,0 127 921,1

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu



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

rozpočet                          
po úpravě

2221 520 Provoz veřejné silniční dopravy 325,8 * + 200,0 525,8

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 
nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 200 000 Kč do rozpočtu roku 2016 na 
zpracování projektových dokumentací na akci „Autobusové zastávky Přerov a Předmostí“. 
Jedná se o autobusové zastávky Brabansko – Přerov, Sportovní – Předmostí, Kopaniny –
Přerov a 2 autobusové zastávky Dvořákova – Přerov.

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA

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

rozpočet                          
po úpravě

6399 210 Ostatní finanční operace

(ručení)

229,5 - 22,9 206,6

141 Kulturní a informační služby města

Přerova

13 518,0 + 22,9 13 540,9

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

141 Kulturní a informační služby města

Přerova

13 518,0 + 22,9 13 540,9

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu Kulturních                            
a informačních služeb města Přerova o 22 900 Kč. Část zbývajících finančních prostředků 
původně určených k ručení na cyklodům bude použita na zvýšení základního přídělu do FKSP 
z 1 % na 1,5 % ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na 
mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost v souladu s novelou vyhlášky              
č. 114/2002 Sb., která nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2016.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘEROVĚ

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

rozpočet                          
po úpravě

6399 210 Ostatní finanční operace

(ručení)

206,6 * - 18,9 187,7

3314 610 Činnosti knihovnické

(Městská knihovna)

12 746,8 + 18,9 12 765,7

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu



ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

610 Městská knihovna 12 746,8 + 18,9 12 765,7

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu Městské 
knihovny v Přerově, příspěvkové organizace o 18 900 Kč. Část zbývajících finančních
prostředků původně určených k ručení na cyklodům bude použita na zvýšení základního 
přídělu do FKSP z 1 % na 1,5 % ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, 
popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost v souladu s novelou 
vyhlášky č. 114/2002 Sb., která nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2016.

SOCIÁLNÍ FOND

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

rozpočet             
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

0,0 + 1 200,4 1 200,4

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

rozpočet                          
po úpravě

6171 013 Činnost místní správy 4 386,0 + 1 200,4 5 586,4

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření - převod nevyčerpaných finančních 
prostředků ve výši 1 200 400 Kč do rozpočtu sociálního fondu pro rok 2016. Převod zůstatku 
je v souladu s příslušným ustanovením vnitřního předpisu č. 18/05 Statut trvalého peněžního 
fondu „Sociální fond zaměstnanců města Přerova“, v platném znění.


