
Důvodová zpráva:

KANCELÁŘ PRIMÁTORA

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

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

171 601,2 + 90,0 171 691,2

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

rozpočet                          
po úpravě

3722 110 Sběr a svoz komunálních odpadů

(neinv. transfery dobrovolným

svazkům obcí)

45,0 + 90,0 135,0

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 90 000 Kč - na 
úhradu členského příspěvku ve spolku Odpady Olomouckého kraje, který byl oproti 
předešlým letům navýšen z 1 Kč/1 obyvatele na 3 Kč/1 obyvatele. Posílení bude realizováno 
ze zůstatku hospodaření roku 2015.

ODBOR EKONOMIKY

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

rozpočet
po úpravě

3412 242 Sportovní zařízení v majetku

obce (Teplo Přerov a.s.)

32 236,8 - 18 311,6 13 925,2

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 15 440,7 + 18 311,6 33 752,3

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

242 Sportovní zařízení v majetku obce

(Teplo Přerov a. s.)

32 236,8 - 18 311,6 13 925,2

Odbor ekonomiky požádal o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu o 18 311 600 Kč - na
financování sportovních zařízení v majetku obce (Teplo Přerov a. s.). V rozpočtu statutárního 
města Přerova na rok 2016 byla pro tyto účely vyčleněna částka 32 236 800 Kč. Dne 7.1.2016 
byl uzavřen dodatek ke smlouvě se společností Teplo Přerov a. s., který upravuje výši dotace 
pro rok 2016 na částku 13 625 000 Kč. S ohledem na uzavření dodatku k výše uvedenému 
datu byla za měsíc leden společnosti vyplacena alikvótní část dle stávající smlouvy ve výši 
300 200 Kč. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy a po vyúčtování hospodaření ze 
strany společnosti Teplo Přerov a. s. za rok 2015 bude zbývající část rezervována na zateplení 
objektu DPS Trávník 1.



ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY

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

rozpočet            
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

171 691,2 * + 67,8 171 759,0

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

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

rozpočet                     
po úpravě

6171 35X Činnost místní správy (informatika,

GIS)

11 254,3 + 67,8 11 322,1

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 67 800 Kč. Jedná se 
rozšíření programu VITA o vyvlastňovací úřad. Posílení bude realizováno ze zůstatku 
hospodaření roku 2015.

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

171 759,0 * + 790,0 172 549,0

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

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

rozpočet                          
po úpravě

3631 520 Veřejné osvětlení 8 862,9 + 790,0 9 652,9

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu o celkem 790 000 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2015 
budou použity na zpracování pasportu veřejného osvětlení statutárního města Přerova             
a místních částí, který bude mimo jiné sloužit i jako podklad pro vypracování energetického 
auditu.

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

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

172 549,0 * + 1 427,7 173 976,7

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

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

rozpočet                          
po úpravě

3745 52X Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

(úpravy veřejných prostranství aj.)

6 959,5 + 1 427,7 8 387,2



Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu o celkem 1 427 700 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2015 
budou použity na:

 náhradní výsadby a na odstranění pařezů frézováním v parku Michalov, na ul. 
Dvořákova, na tř. gen. Janouška a v dalších městských lokalitách (377 700 Kč),

 náhradní výsadby za vykácené dřeviny rozhodnutím orgánu ochrany přírody 
v katastrálním území města Přerova a místních částech (950 000 Kč),

 ošetření dřevin v parku Michalov v blízkosti komunikací a dětských hřišť z důvodu 
zajištění bezpečnosti (100 000 Kč).

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

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

173 976,7 * + 28,0 174 004,7

* 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 525,8 + 28,0 553,8

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu o 28 000 Kč. Na akci „Zpracování projektové dokumentace na autobusové zastávky 
v Přerově a Předmostí“ byl původní rozpočet ve výši 200 000 Kč. Byla vybrána nejnižší 
cenová nabídka firmy Printes – Atelier s. r. o. Přerov, která činí 227 964 Kč. K dofinancování 
této akce budou použity finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2015.

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

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

174 004,7 * + 257,2 174 261,9

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

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

rozpočet                          
po úpravě

2219 520 Ostatní záležitosti pozemních

komunikací

6 249,9 + 257,2 6 507,1

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení
rozpočtu ve výši 257 200 Kč. Jedná se o převod finančních prostředků místního výboru 
Penčice, které obdržely ve výši stanoveného limitu a tyto nebyly v loňském roce plně 
vyčerpány.



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

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

174 261,9 * + 1 021,0 175 282,9

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

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

rozpočet                          
po úpravě

3612 540 Bytové hospodářství 32 614,3 + 1 021,0 33 635,3

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu o celkem 1 021 000 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2015 
budou použity na odvětrávání bytů s plynovými spotřebiči z důvodu zajištění jejich 
bezpečného provozu, kdy při revizích plynoinstalací byly zjištěny závady, které je nutno 
odstranit do 28.6.2016.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ

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

rozpočet                          
po úpravě

3111 2122 610 Odvody příspěvkových

organizací (MŠ)

289,4 - 15,1 274,3

3113 2122 610 Odvody příspěvkových

organizací (ZŠ)

2 805,3 + 3,1 2 808,4

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

rozpočet                          
po úpravě

3111 610 Mateřské školy 10 450,0 - 15,1 10 434,9

3113 610 Základní školy 21 056,2 + 3,1 21 059,3

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

61X Školská zařízení 39 645,5 - 12,0 39 633,5

Odbor sociálních věcí a školství požádal z důvodu změny poměru odpisů mezi hlavní             
a doplňkovou činností o rozpočtová opatření:
 snížení příspěvku na odpisy nemovitého majetku MŠ, Přerov – Předmostí, Hranická 14   

o 15 100 Kč,
 zvýšení příspěvku na odpisy nemovitého majetku ZŠ J. A. Komenského o 3 100 Kč.



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

rozpočet
po úpravě

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 33 752,3 * - 94,6 33 657,7

3113 610 Základní školy 21 059,3 * + 94,6 21 153,9

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

61X Školská zařízení 39 633,5 * + 94,6 39 728,1

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení finančních 
prostředků o 94 600 Kč. Jedná se o posílení rozpočtu:

 ZŠ B. Němcové 16 (25 256 Kč),
 ZŠ J. A. Komenského a MŠ Hranická 14 (69 291 Kč)

za účelem odvodu do státního rozpočtu za nesplnění povinného podílu zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením tzv. „náhradní plnění“. Základní školy tím, že musí odebírat 
kancelářské a drogistické zboží od centrálního dodavatele, nemohou využít náhradního 
plnění, protože toto je již u dodavatele vyčerpáno. K tomuto posílení budou využity finanční 
prostředky z rezervy vytvořené k tomuto účelu v rozpočtu města.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘEROVĚ – DOTACE NA REGIONÁLNÍ FUNKCE

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

rozpočet                          
po úpravě

4122 210 Neinvestiční přijaté

transfery od krajů

0,0 + 1 014,3 1 014,3

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

rozpočet                          
po úpravě

3314 610 Činnosti knihovnické

(Městská knihovna)

12 765,7 + 1 014,3 13 780,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

610 Městská knihovna 12 765,7 + 1 014,3 13 780,0



Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – zapojení neinvestiční dotace 
od Olomouckého kraje do rozpočtu Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace. 
Jedná se o dotaci ve výši 1 014 225 Kč na financování výkonu regionálních funkcí na rok 
2016.

REZERVA ROZPOČTU

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

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

175 282,9 * + 4 138,5 179 421,4

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

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

rozpočet                          
po úpravě

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 33 657,7 * + 4 138,5 37 796,2

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

Do rezervy rozpočtu budou převedeny finanční prostředky ve výši 4 138 500 Kč za účelem 
kompenzace provozu autobusové dopravy ve městě, která z důvodu nižší vysoutěžené ceny 
nebyla čerpána. Dopravce podal odvolání a výsledek odvolacího řízení není doposud znám. 
Dle výsledku odvolání by mohlo dojít k situaci, že by město muselo tuto část kompenzace 
doplatit.

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA

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

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

179 421,4 * + 230,0 179 651,4

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

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

rozpočet     
po úpravě

141 Kulturní a informační služby města

Přerova

13 540,9 + 230,0 13 770,9

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

141 Kulturní a informační služby města

Přerova

13 540,9 + 230,0 13 770,9



Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 230 000 Kč.
Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2015 budou použity na stavební úpravy 
prostor předsálí Městského domu a historickou repliku baru, která bude využívána pro hlavní 
i doplňkové činnosti v poměru 50 : 50. Jedná se o podporu v režimu de minimis.

PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z ITI

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

rozpočet            
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

179 651,4 * + 1 543,6 181 195,0

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

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

rozpočet                  
po úpravě

026 Projektové dokumentace (ITI) 2 880,4 + 1 543,6 4 424,0

Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2015 ve výši 1 543 600 Kč budou použity
na přípravu projektů spolufinancovaných z ITI na základě usnesení z 31. schůze Rady města 
Přerova konané dne 26. listopadu 2015.

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

181 595,0 * + 212,0 181 807,0

* počáteční stav navazuje na jiný návrh

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

rozpočet                          
po úpravě

1037 520 Celospolečenské funkce lesů 0,0 + 212,0 212,0

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu celkem o 212 000 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2015 
budou použity na:
 nákup betonu na ukotvení závor pro zabránění vjezdu do lesních porostů a stání na 

lesních komunikacích na přístupech do polesí Svrčov a tím bránění obslužnosti lesní 
techniky (12 000 Kč),

 nákup kameniva pro vyspravení výtluků na lesních komunikacích v polesí Svrčov 
(200 000 Kč).


