
Pořadové číslo: 14/8

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 8.2.2016

Návrh pro 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 15. 2. 2016

Zpravodaj: Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru sociálních věcí a školství

Název návrhu:

Předfinancování škol zařazených do Programu podpory ozdravných pobytů dětí z 
oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje předfinancování části nákladů v celkové výši 1.196.000,- Kč níže uvedených 
projektů školských příspěvkových organizací z Programu podpory ozdravných pobytů dětí se 
zhoršenou kvalitou ovzduší vyhlášeného Státním fondem životního prostředí České republiky 
z rozpočtu statutárního města Přerova pro rok 2016:
 Základní škola Přerov, U tenisu 4, IČ: 60782358, projekt s názvem „Tenisáček na 

ozdravném pobytu“ ve výši 283.000,- Kč.
 Základní škola Přerov, Svisle 13, IČ: 47858052, projekt s názvem „Příroda je pestrý 

dům“ ve výši 263.000,- Kč,
 Základní škola Přerov, Za mlýnem 1, IČ: 47858311, projekt s názvem „Mravenčí 

dobrodružství“ ve výši 289.000,- Kč,
 Základní škola Přerov, Želatovská 8, IČ: 49558862, projekt s názvem „Příroda je pestrý 

dům“ ve výši 300.000,- Kč,
 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, projekt s názvem „Špunťáčci 

z Boženky“ ve výši 61.000,- Kč.
Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.12.2016

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele:

PAR ORJ PŘÍJMY (v tis. 
Kč)

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet 
po úpravě

8115 210 Změna stavu 
krátkodobých 

170 038,2 * + 1 196,0 171 234,2



prostředků na 
bankovních 
účtech

* počáteční stav navazuje na jiný materiál

PAR ORJ VÝDAJE (v 
tis. Kč)

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet 
po úpravě

3113 611 Základní školy 
(školy v 
přírodě)

0,0 + 1 196,0 1 196,0

ZÁVAZNÝ UKAZETEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. 
Kč)

rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet 
po úpravě

61X Školská zařízení 38 449,5 * + 1 196,0 39 645,5
* počáteční stav navazuje na jiný materiál

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova:

projednala danou záležitost na 35. schůzi konané dne 04. 02. 2016 a podává návrh Zastupitelstvu 
města Přerova schválit poskytnutí předmětné dotace. 

Odbor sociálních věcí a školství:

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

Odbor ekonomiky:

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 
zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové 
opatření – posílení rozpočtu o 1 196 000 Kč na předfinancování ozdravných pobytů základním školám 
v roce 2016. Předfinancování bude pokryto z přebytku hospodaření města za rok 2015. V loňském 
roce bylo za účelem předfinancování ozdravných pobytů poskytnuto základním školám 1 153 000 Kč 
s tím, že tyto vrácené finanční prostředky budou použity na předfinancování dalších ozdravných 
pobytů v roce 2016. Dle sdělení odboru sociálních věcí a školství zatím žádné finanční prostředky 
školy neobdržely.

Důvodová zpráva:

Rada města Přerova na své 24. schůzi konané dne 25. 08. 2015 přijala usnesení č. 710/24/6/2015, 
kterým vzala na vědomí informace ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále SFŽP) k 
vyhodnocení žádostí základních a mateřských škol přihlášených do Programu podpory ozdravných 
pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší.
Financování všech úspěšných projektů škol zřizovaných statutárním městem Přerovem se bude řídit 
Zásadami pro poskytování finančních prostředků ze SFŽP a schválené finanční podpory formou 
dotace budou poskytovány jednotlivým školám nejdříve v průběhu realizace jednotlivých ozdravných 
pobytů na základě posouzení způsobilosti uznatelných nákladů. Z uvedeného vyplývá, že každá škola 
bude muset hradit náklady spojené s realizací ozdravných pobytů nejprve z vlastních zdrojů a až 
následně obdrží dotace ze SFŽP. 
Ředitelé dotčených škol požádali svého zřizovatele o předfinancování části nákladů na ozdravné 
pobyty z rozpočtu statutárního města Přerova, čímž chtějí zmírnit finanční zátěž pro rodiče žáků –
účastníků ozdravných pobytů, kteří by jinak museli předfinancování hradit v plné výši. Dle kalkulací v 



jednotlivých projektech se podíl na jednoho žáka pohybuje v rozpětí od 2.000,- Kč do 2.700,- Kč v 
návaznosti na délku pobytů a náplň činnosti jednotlivých škol. 

Odbor sociálních věcí a školství navrhuje předfinancovat každé škole 2/3 z celkové vysoutěžené ceny 
ozdravných pobytů a zbývající 1/3 vybrat předem od rodičů. Na konci roku 2015 byly 
předfinancovány základní školy Trávník a Velká Dlážka a v lednu 2016 mateřská škola Kouřílkova. V 
současné chvíli se požaduje předfinancování řešit pomocí rozpočtového opatření pro základní školy U 
tenisu, Svisle, Za mlýnem, Želatovská a Boženy Němcové, které zahájí ozdravné pobyty v březnu a 
dubnu 2016.


