
– 1 –

Důvodová zpráva:

ZAPOJENÍ DOTACÍ DO ROZPOČTU MĚSTA 2016

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

rozpočet                          
po úpravě

4216 210 Ostatní investiční přijaté

transfery ze státního rozpočtu

0,0 + 11 986,3 11 986,3

4116 210 Ostatní neinvestiční přijaté

transfery ze státního rozpočtu

300,0 + 853,0 1 153,0

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

rozpočet                          
po úpravě

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 37 791,4 + 12 839,3 50 630,7

3111 610 Mateřské školy 10 434,9 + 182,0

- 182,0

10 434,9

5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti,

veřejného pořádku (projekt APK)

2 420,0 + 396,0

- 396,0

2 420,0

6171 01X Činnost místní správy (platy,

pojistné aj.)

151 565,5 + 275,0

- 275,0

151 565,5

Do rozpočtu města 2016 budou zapojeny účelové investiční státní dotace, které zaslalo 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v celkové výši 11 986 340,37 Kč. Jedná se o finanční 
prostředky na akce realizované v minulých letech:
 „Bytový fond – nám. Fr. Rasche 7“ (784 158,27 Kč),
 „Jižní čtvrť I, Přerov – komunikace – II. etapa (IPRM)“ (11 202 182,10 Kč).

Dále budou zapojeny neinvestiční dotace od Úřadu práce ČR předpokládané na rok 2016       
v celkové výši 853 000 Kč z operačního programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“ určené na 
mzdy údržbářů v MŠ, inventarizačních pracovníků a asistentů prevence kriminality. 
Vzhledem k tomu, že předmětné výdaje k těmto účelům jsou již v rozpočtu obsaženy, budou 
uvolněné finanční prostředky města převedeny do rezervy na financování přemístění oddělení 
evidenčně správních agend a matriky a oddělení dopravně správních agend (dále jen OPM     
a DSA) do objektu ZŠ B. Němcové.

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

181 807,0 + 3 617,0 185 424,0
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PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

025 Projektové dokumentace

(investice)

6 165,2 + 3 617,0 9 782,2

Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu celkem     
o 3 617 000 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2015 budou použity na:
 vypracování projektové dokumentace – studie „Přemístění oddělení OPM a DSA do 

objektu ZŠ B. Němcové“. Projektová dokumentace bude obsahovat návrh využití všech 
tří podlaží budovy pro přemístění oddělení s novým vstupem a venkovním výtahem při 
zachování šaten tělocvičny v objektu včetně návrhu nové sedlové střechy s využitím 
podkroví (167 000 Kč),

 dofinancování vypracování projektové dokumentace na akci „Zateplení DPS                 
U Žebračky 18“ (200 000 Kč),

 vypracování projektové dokumentace na realizaci „Rekonstrukce školního hřiště          
ZŠ Přerov, Za Mlýnem“ (250 000 Kč),

 vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení na akci „ČOV     
a kanalizace Čekyně, Penčice“ v souladu s požadavky dotačních podmínek     
(3 000 000 Kč).

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)

43 200,0 - 18 000,0 25 200,0

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 50 630,7 * + 18 000,0 68 630,7

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu                   
o 18 000 000 Kč na financování akce „Stavební úpravy ZŠ Za Mlýnem – energetická 
opatření“. V rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2016 byla pro tyto účely vyčleněna 
částka 43 200 000 Kč. Jelikož stavební úpravy budou probíhat bez realizace vzduchotechniky 
a statutární město Přerov tedy nebude žádat o dotaci na tuto akci, budou uvolněné finanční
prostředky převedeny do rezervy města na „Stavební úpravy ZŠ B. Němcové – energetická 
opatření“, původně se předpokládalo, že akce bude částečně kryta ze zpětně získané dotace.

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

185 424,0 * + 2 907,0 188 331,0

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu
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PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

6171 35X Činnost místní správy

(informatika, GIS)

11 322,1 + 2 907,0 14 229,1

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu celkem                       
o 2 907 000 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2015 budou použity na:
 tiskové řešení pro magistrát, které spočívá v pořízení 11 ks velmi výkonných 

multifunkčních tiskových strojů, které mají nahradit stávající konverzní barevné 
tiskárny, jejichž provoz je neúměrně drahý a doba životnosti končí (1 697 000 Kč),

 přípravu veřejné zakázky na dodávku a implementaci webového portálu statutárního 
města Přerova, včetně související technické podpory a maintenance (1 210 000 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

188 331,0 * + 35,0 183 366,0

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

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

rozpočet                          
po úpravě

3635 430 Územní plánování (studie a ÚPD) 502,8 + 35,0 537,8

Odbor koncepce a strategického rozvoje požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu    
o 35 000 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2015 budou vynaloženy na 
úpravu dokumentace 3. změny územního plánu města Přerova, která spočívá v doplnění 
přípustností či nepřípustností různých typů staveb ubytovacích zařízení. 

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

183 366,0 * + 2 939,7 191 305,7

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu
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PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

3613 510 Nebytové hospodářství (restaurace

Michalov)

105,0 + 150,0 255,0

1037 520 Celospolečenské funkce lesů 212,0 + 75,0 287,0

2212 520 Silnice 5 213,3 + 929,7 6 143,0

2219 520 Ostatní záležitosti pozemních

komunikací

5 837,1 + 300,0 6 137,1

3631 520 Veřejné osvětlení 9 797,9 + 34,0 9 831,9

3745 52X Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

(úpravy veřejných prostranství aj.)

8 387,2 + 1 130,0 9 517,2

3639 530 Komunální služby a územní rozvoj

j. n.

3 335,0 + 191,0 3 526,0

3612 540 Bytové hospodářství 33 635,3 + 130,0 33 765,3

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření - posílení 
rozpočtu celkem o 2 939 700 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2015 
budou vynaloženy na:
 obnovu nátěru střechy objektu restaurace v parku Michalov (150 000 Kč),
 nákup 7 ks závor, které budou umístěny na vjezdech do lesa na Svrčově k zabránění 

možnosti vjezdu a parkování na lesních cestách (75 000 Kč),
 výměnu zábradlí a zesílení základu podpěry na lávce přes Olešnici na ul. Pod Lesem 

v Žeravicích (309 500 Kč),
 výměnu zábradlí a sanace betonových říms na mostu u garáží u Střední školy zemědělské 

v Přerově (230 200 Kč),
 úhradu nákladů na zpevnění účelové komunikace v k. ú. Žeravice, lokalita „Střelnice“ -

jedná se o zpevnění a směrování povrchových vod přitékajících z výše položených 
pozemků do prostoru suchého poldru (80 000 Kč),

 realizaci akce „Oprava povrchu MK Na Loučkách“ – výměna obrusné vrstvy v celé ploše 
vozovky (110 000 Kč),

 obnovu vodorovného dopravního značení na místních komunikacích v lokalitách 
Kopaniny, Újezdec, Nádražní, nábř. Protifašistických bojovníků, nábř. Dr. Edvarda 
Beneše (200 000 Kč),

 obnovu vodorovného dopravního značení na cyklostezkách v lokalitách Vsadsko,           
U Rybníka, Bří Hovůrkových – Dvořákova, Želatovská – tř. 17. listopadu, Velká Dlážka, 
Kozlovice, Strojírny, Seifertova, Michalov (300 000 Kč),

 úhradu nákladů na doplnění stávajícího světelného signalizačního zařízení na křižovatce 
ul. Velká Dlážka a Kopaniny v Přerově o nový radarový detektor včetně úpravy SW 
řadiče (34 000 Kč),

 následnou údržbu nové výsadby v zámeckém parku Pavlovice (300 000 Kč),
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 nákup směsí pro přímý výsev letniček na letničkové záhony, které budou založeny při 
příležitosti významného výročí města Přerova v lokalitách Kozlovská – pod hradbami, 
hřbitov pod obřadní síní, Michalov – Čapkova zahrada, okružní křižovatka 17. listopadu 
– Želatovská (25 000 Kč),

 nákup herbicidu Roundup na odplevelení komunikací v Přerově a místních částech, na 
hřbitovech, v Michalově a na odplevelení lesních ploch na Svrčově před výsadbou 
sazenic (125 000 Kč),

 realizaci náhradních výsadeb za rok 2015 (680 000 Kč),
 výkup pozemku p. č. 5781/16 v k. ú. Přerov do vlastnictví statutárního města Přerov, 

který je dotčen předkupním právem, nachází se u hlavní komunikace I/55 směr Hulín a je 
zde plánováno vybudování cyklostezky (58 000 Kč),

 úhradu nájemného za pozemky pod Zimním stadionem (133 000 Kč),
 částečné krytí nákladů spojených se zavedením centrální dodávky teplé vody v domě 

Komenského 18 (130 000 Kč).

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ

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

rozpočet                          
po úpravě

4339 Ostatní sociální péče a pomoc

rodině a manželství (pěstouni)

1 455,7 - 1 100,0 355,7

6402 Finanční vypořádání minulých let 25,5 + 1 100,0 1 125,5

V předchozích letech obdrželo statutární město státní příspěvek na výkon pěstounské péče dle 
počtu uzavřených dohod. Většina dohod byla postupně ukončena a státní příspěvek proto 
nebylo možné na zákonem stanovený účel v plném rozsahu využít. Odbor sociálních věcí       
a školství požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků za účelem vrácení 
nevyčerpané částky ve výši 1 100 000 Kč do státního rozpočtu.

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

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

191 305,7 * + 13,4 191 319,1

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

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

rozpočet                          
po úpravě

4379 635 Ostatní služby a činnosti v oblasti

sociální prevence

66,5 + 13,4 79,9

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření - posílení rozpočtu                  
o 13 400 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2015 budou použity na 
realizaci akcí v oblasti sociální prevence, např. „Senior sympozia 2016“.
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SOCIÁLNÍ 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

191 319,1 * + 600,0 191 919,1

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

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

rozpočet                          
po úpravě

625 Sociální služby města Přerova 24 979,1 + 600,0 25 579,1

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

625 Sociální služby města Přerova 24 979,1 + 600,0 25 579,1

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření - posílení rozpočtu Sociálních 
služeb města Přerova o 600 000 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2015 
jsou určeny pro:
 městské jesle na náklady spojené s dotační výzvou na „Podporu vybudování a provozu 

zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost“ - povinnost zřízení 
elektronické docházky pro děti a zaměstnance a další bezpečnostní opatření        
(250 000 Kč),

 pečovatelskou službu na pořízení čteček ke snímání čárových kódů při poskytování 
pečovatelské služby – propojení se softwarem na zpracování úhrad za poskytovanou 
službu (250 000 Kč),

 pečovatelskou službu na náklady spojené s úpravou zahrady při DPS Trávník, která je 
v majetku města Přerova, v návaznosti na plánovanou rekonstrukci DPS (100 000 Kč).

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

191 919,1 * + 435,0 192 354,1

* 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

13 770,9 + 435,0 14 205,9
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

141 Kulturní a informační služby města

Přerova

13 770,9 + 435,0 14 205,9

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu příspěvkové 
organizace Kulturní a informační služby města Přerova o 435 000 Kč. Finanční prostředky ze 
zůstatku hospodaření města za rok 2015 budou použity na opravy a údržbu Městského domu, 
konkrétně na:
 pravidelnou údržbu parket na velkém sále a v předsálí (48 000 Kč),
 opravu elektronické požární signalizace (124 000 Kč),
 obnovu zastaralého světelného parku na jevišti velkého sálu (44 000 Kč),
 opravu pilířů (imitace mramoru) na velkém sále (132 000 Kč),
 opravu dřevěných částí madla na balkonu velkého sálu (25 000 Kč),
 opravu a renovaci čela jeviště (42 000 Kč),
 opravu a malbu (zlacení) štuků na velkém sále (20 000 Kč).

AKCE NAD 500 TIS. KČ

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

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

192 354,1 * + 2 000,0 194 354,1

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

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

rozpočet     
po úpravě

3111 021 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500313

– MŠ Na Odpoledni 16 – výměna

dvou schodišť

0,0 + 2 000,0 2 000,0

Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu                   
o 2 000 000 Kč na výměnu dvou schodišť MŠ Píšťalka Přerov, Máchova 8 na odloučeném 
pracovišti Přerov, Na Odpoledni 16. Jedná se o dvě nechráněná venkovní kovová schodiště 
umožňující jediný přístup do dvou tříd mateřské školy ve 2. NP, která jsou v havarijním stavu. 
Za tímto účelem budou zapojeny finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2015.
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AREÁL MAMUTOV

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

rozpočet                          
po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

194 354,1* + 177,0 194 531,1

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

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

rozpočet     
po úpravě

410 Projektové dokumentace

(koncepce a rozvoj)

295,5 + 177,0 472,5

Odbor koncepce a strategického rozvoje požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu    
o 177 000 Kč na úhrady spojené s přípravou vybudování Areálu Mamutov. Jedná se               
o poplatek za připojení odběrného elektrického zařízení, aktualizaci dokumentace, zpracování 
podkladů pro územní řízení a rezervu na možnou úpravu projektového záměru. Za tímto 
účelem budou zapojeny finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2015.


