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Důvodová zpráva:

DOTACE NA IOP 09

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

opatření

rozpočet                          

po úpravě

4216 210 Ostatní investiční přijaté

transfery ze státního rozpočtu

12 051,3 + 38 400,9 50 452,2

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření

rozpočet                          

po úpravě

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 68 635,5 + 38 400,9 107 036,4

Do rozpočtu města 2016 bude zapojena účelová investiční dotace z programu Evropské unie, 
kterou zaslalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve výši 38 400 858,68 Kč na realizaci 
projektu Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova (IOP 09). 
Projekt byl realizován již v roce 2015, finanční prostředky budou přesunuty do rezervy 
rozpočtu na realizaci akce „Přestupní terminál za nádražím v Přerově“.

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 

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

opatření

rozpočet                          

po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

194 758,1 + 2 073,0 196 831,1

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření

rozpočet                          

po úpravě

2212 011 Silnice 482,0 + 43,0 525,0

3612 01X Bytové hospodářství 7 007,0 + 160,8 7 167,8

6171 01X Činnost místní správy

(platy, pojistné aj.)

151 565,5 + 1 818,2 153 383,7

6330 011 Převody vlastním fondům v rozpočtech

územní úrovně (sociální fond)

3 440,0 + 51,0 3 491,0
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SOCIÁLNÍ FOND

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

rozpočet                     
po úpravě

4134 013 Převody z rozpočtových

účtů

3 440,0 + 51,0 3 491,0

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření

rozpočet                          

po úpravě

6171 013 Činnost místní správy 5 586,4 + 51,0 5 637,4

Kancelář tajemníka požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 2 073 000 Kč. 
Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2015 budou použity na:
 plat zaměstnance, který zabezpečuje výkupy pozemků pro D1, z důvodu přesčasové 

práce a posunutí termínu ukončení jeho činnosti o jeden měsíc (43 000 Kč),
 plat a pojistné energetika v souvislosti s navýšením počtu zaměstnanců oddělení bytové 

správy (160 800 Kč),
 platy a pojistné zaměstnanců pro nově zřizovaná oddělení dopravy, investic, útvar 

interního auditu a kontroly a v souvislosti s prodloužením pracovních poměrů                
a zvýšením o jednoho zaměstnance na úseku OSPOD (1 818 200 Kč),

 navýšení přídělu do sociálního fondu v souvislosti s navýšením počtu zaměstnanců        
a prostředků na platy (51 000 Kč).

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

196 831,1 * + 1 622,0 198 453,1

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření

rozpočet                          

po úpravě

025 Projektové dokumentace (investice) 9 782,2 + 1 622,0 11 404,2

Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu                  
o 1 622 000 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2015 budou použity na 
akci „Přestupní terminál za nádražím Přerov“, konkrétně na zpracování návrhu dopravního 
uspořádání prostoru za nádražím v Přerově, vypracování všech stupňů projektových 
dokumentací včetně inženýrské činnosti, poskytnutí poradenské a organizační podpory při 
zpracování žádosti o podporu a realizaci zadávacího řízení a projektového managementu. 
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KANCELÁŘ PRIMÁTORA

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

opatření

rozpočet                          

po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

198 453,1 * + 230,0 198 683,1

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření

rozpočet                          

po úpravě

3316 110 Vydavatelská činnost 0,0 + 230,0 230,0

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 230 000 Kč – na 
vydání publikace „Zmizelý Přerov“ u příležitosti 760. výročí povýšení Přerova na město. 
Publikace bude vydána ve spolupráci s Muzeem Komenského v Přerově, p. o., které 
zabezpečí texty a město bude financovat technickou stránku věci (tisk, předtiskovou přípravu, 
grafickou úpravu a další). Posílení bude realizováno ze zůstatku hospodaření roku 2015.

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření

rozpočet                          

po úpravě

5279 130 Záležitosti krizového řízení j. n. 370,8 - 7,5 363,3

5279 1XX Záležitosti krizového řízení j. n. 200,0 * + 7,5 207,5

* počáteční stav navazuje na jiný návrh

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření

rozpočet                          

po úpravě

Dotační programy, ostatní dotace a dary 25 912,3 + 7,5 25 919,8

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 
7 500 Kč – na provoz systému AMDS, kterým je zabezpečováno vyrozumívání členů JSDH 
Přerov I – Město a členů stálé pracovní skupiny krizového štábu a dále na údržbu koncových 
prvků jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva. Tyto finanční prostředky 
budou poskytnuty Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje na základě darovací 
smlouvy a z tohoto důvodu musí být v rozpočtu evidovány v rámci závazného ukazatele 
Dotační programy, ostatní dotace a dary.
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ODBOR EKONOMIKY

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

opatření

rozpočet                          

po úpravě

1122 210 Daň z příjmů právnických

osob za obce

22 000,0 + 1 304,5 23 304,5

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření

rozpočet                          

po úpravě

6399 2XX Ostatní finanční operace (daň

z příjmů práv. osob za obce, DPH)

26 000,0 + 1 304,5 27 304,5

Odbor ekonomiky požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 1 304 500 Kč.                     
V rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2016 byla za účelem úhrady daně z příjmu 
právnických osob vyčleněna částka 22 mil. Kč. Na základě zpracování daňového přiznání 
daňovým poradcem činí tato daň za rok 2015 částku 23 304 440 Kč. Vzhledem k tomu, že 
město je současně i příjemcem této daně, bude v odpovídající výši upravena příjmová                      
i výdajová část rozpočtu.

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

198 683,1 * + 40,0 198 723,1

* 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)

14 229,1 + 40,0 14 269,1

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 40 000 Kč. Jedná se 
o zpracování technického popisu pro výběrovou zakázku na dodavatele a provozovatele 
nového webového portálu, který vyhotovil externí webmaster. Posílení bude realizováno ze 
zůstatku hospodaření roku 2015.

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

198 723,1 * + 400,0 199 123,1

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

opatření

rozpočet                          

po úpravě

410 Projektové dokumentace (koncepce

a rozvoj)

472,5 + 400,0 872,5

Odbor koncepce a strategického rozvoje požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu    
o 400 000 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2015 budou vynaloženy na 
vypracování architektonické studie a projektu, který bude komplexně řešit rekonstrukci 
objektu smuteční síně na Městském hřbitově v Přerově. Jedná se o dofinancování této akce, 
na kterou již bylo v březnu letošního roku převedeno 200 000 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

199 123,1 * + 654,5 199 777,6

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření

rozpočet                          

po úpravě

1032 520 Podpora ostatních produkčních

činností

0,0 + 420,0 420,0

2212 520 Silnice 6 120,0 + 20,0 6 140,0

2219 520 Ostatní záležitosti pozemních

komunikací

6 156,1 + 38,0 6 194,1

3341 520 Rozhlas a televize (veřejné

rozhlasy)

140,0 + 120,0 260,0

3631 520 Veřejné osvětlení 9 835,9 + 56,5 9 892,4

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření - posílení 
rozpočtu celkem o 654 500 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2015 
budou vynaloženy na:
 likvidaci klestí na holinách k zalesnění a stavbu oplocenek (420 000 Kč),
 úpravu 2 uličních vpustí na místní komunikaci v ulici Jana Nálepky (20 000 Kč),
 opravu části chodníku a schodiště na ulici Komenského – přístup k jídelně na ulici 

Kratochvílova (38 000 Kč),
 výměnu mixážního pultu a zesilovače veřejného rozhlasu v Žeravicích, výměnu 

zesilovače včetně ústředny veřejného rozhlasu v Kozlovicích a další případné opravy 
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veřejných rozhlasů v místních částech včetně rozšíření počtu amplionů v Žeravicích        
a Kozlovicích (120 000 Kč),

 doplnění stávajícího světelného signalizačního zařízení na křižovatce ul. Palackého          
a Komenského o nový radarový detektor včetně úpravy software stávajícího řadiče 
(56 500 Kč).

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)

274,3 + 43,4 317,7

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření

rozpočet                          

po úpravě

3111 610 Mateřské školy 10 434,9 + 43,4 10 478,3

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření

rozpočet                          

po úpravě

61X Školská zařízení 39 914,1 + 43,4 39 957,5

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – zvýšení příspěvku na odpisy 
nemovitého majetku MŠ, Přerov – Předmostí, Hranická 14 o 43 400 Kč z důvodu provedení 
technického zhodnocení – zateplení objektu MŠ Pod skalkou, která je součástí ZŠ J. A. 
Komenského a MŠ, Přerov – Předmostí, Hranická 14.

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

opatření

rozpočet                          

po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

199 777,6 * + 350,1 200 127,7

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření

rozpočet                          

po úpravě

3111 610 Mateřské školy 10 478,3 * + 350,1 10 828,4

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření

rozpočet                          

po úpravě

61X Školská zařízení 39 957,5 * + 350,1 40 307,6

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu                  
o 350 100 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2015 budou použity 
k pokrytí mzdových prostředků a odvodů sociálního a zdravotního pojištění za pracovníky, 
kteří budou zastávat pozici rotujících údržbářů pro mateřské školy v období 6 – 12/2016 na 
základě změny organizační struktury, ve které je navržena změna jejich pracovních poměrů na 
dobu neurčitou.

ODBOR EVIDENČNÍCH SPRÁVNÍCH SLUŽEB A OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO
ÚŘADU

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

opatření

rozpočet                          

po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

200 127,7 * + 193,0 200 320,7

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření

rozpočet         

po úpravě

2221 730 Provoz veřejné silniční dopravy

(úhrada kompenzace městské

dopravy, příspěvek na provoz

příměstské dopravy aj.)

22 482,0 + 193,0 22 675,0

Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu požádal o rozpočtové 
opatření – posílení rozpočtu ze zůstatku hospodaření města za rok 2015 o 193 000 Kč – na 
právní služby a služby související s případným sporem s dopravcem, který zajišťoval provoz 
městské autobusové dopravy ve statutárním městě Přerově.

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

200 320,7 * + 40,0 200 360,7

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

opatření

rozpočet                          

po úpravě

141 Kulturní a informační služby města

Přerova

14 205,9 + 40,0 14 245,9

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření

rozpočet                          

po úpravě

141 Kulturní a informační služby města

Přerova

14 205,9 + 40,0 14 245,9

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu příspěvkové 
organizace Kulturní a informační služby města Přerova o 40 000 Kč. Finanční prostředky ze 
zůstatku hospodaření města za rok 2015 budou použity na zajištění akce „Hudební léto na 
hradbách“, která bude zahájena koncem června nad lokalitou Spálenec v rámci oslav         
760. výročí povýšení Přerova na město.

REZERVA ROZPOČTU

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

opatření

rozpočet                          

po úpravě

8115 210 Změna stavu krátkodobých

prostředků na bank. účtech

200 360,7 * + 107 950,0 308 310,7

2229 Ostatní přijaté vratky

transferů

0,0 + 3 600,0 3 600,0

2324 Přijaté nekapitálové

příspěvky a náhrady

254,0 + 10,0 264,0

* 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) 107 036,4 * + 111 560,0 218 596,4

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

Do rezervy rozpočtu budou převedeny finanční prostředky ze zůstatku hospodaření města za 
rok 2015 ve výši 107 950 000 Kč, vratka příspěvku na provoz Sociálních služeb města 
Přerova za rok 2015 ve výši 3 600 000 Kč a vratka příspěvku na provoz Cyklobusu Bečva 
za rok 2015 od společnosti ARRIVA MORAVA, a. s. ve výši 10 049 Kč za účelem:
 vybudování nového mostu v Žeravicích, ul. Pod Lesem (5 000 000 Kč),
 nákupu nového ekonomického informačního systému (10 000 000 Kč),
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 vytvoření rezervy na spolufinancování a předfinancování města projektů ITI   
(20 000 000 Kč),

 opravy kina Hvězda - vzduchotechnika, přemístění knihovny aj. (10 000 000 Kč),
 spolufinancování stavby silnice I/55 MÚK s ČD Přerov-Předmostí (5 930 000 Kč),
 opravy střechy ZŠ Boženy Němcové (5 000 000 Kč),
 stavebních úprav ZŠ Boženy Němcové – energetická opatření - část (12 000 000 Kč),
 stavební úpravy střech MŠ Píšťalka, Máchova 8 (2 210 000 Kč),
 odbahnění jezírka v areálu Ornitologické stanice v Přerově (2 100 000 Kč),
 rekonstrukce školního hřiště ZŠ Za Mlýnem (8 100 000 Kč),
 náhradních výsadeb a dalších výdajů na hospodaření v lesích (3 820 000 Kč),
 doplatku Sociálním službám města Přerova oproti dotaci od státu (400 000 Kč),
 výkupu nemovitostí na ul. Škodova (2 500 000 Kč),
 demolice objektů na ul. Škodova (5 000 000 Kč),
 vytvoření rezervy na realizace akcí nad 500 tis. Kč - např. přeložky NN na Svépomoci 

(5 000 000 Kč),
 vytvoření rezervy na mimořádné události a havárie (5 000 000 Kč),
 údržby objektu hotelu Strojař (5 000 000 Kč),
 revitalizace zámeckého příkopu včetně demolice a přesunu trafostanice (4 500 000 Kč).


