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Důvodová zpráva:

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření

rozpočet                          

po úpravě

3111 610 Mateřské školy 10 828,4 - 36,4 10 792,0

3113 610 Základní školy 21 339,9 - 320,5 21 019,4

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 218 346,4 + 356,9 218 703,3

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření

rozpočet                          

po úpravě

61X Školská zařízení 40 307,6 - 356,9 39 950,7

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 356 900 Kč. 2/3 finančních prostředků uspořených na topení v zateplených 
mateřských a základních školách za období 1 - 4/2016 z důvodu mírné zimy budou převedeny 
do rezervy města a 1/3 úspor bude ponechána na opravy a údržbu mateřských a základních 
škol, např. na pořízení nových lavic a židlí, nábytku do učeben a kabinetů, opravy osvětlení, 
malování apod.

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření

rozpočet                    

po úpravě

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 2 550,2 - 2,0 2 548,2

3111 610 Mateřské školy 10 792,0 * + 2,0 10 794,0

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření

rozpočet                          

po úpravě

61X Školská zařízení 39 950,7 * + 2,0 39 952,7

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu
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Příslušné odbory požádaly o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 
2 000 Kč. Finanční prostředky místní části Čekyně budou použity v souladu s požadavkem 
místního výboru na vybudování keramické dílny v MŠ Čekyně, která je odloučeným 
pracovištěm ZŠ a MŠ Přerov-Předmostí, Hranická 14.

DOTACE NA SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANU DĚTÍ

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

opatření

rozpočet                          

po úpravě

6409 2329 210 Ostatní nedaňové příjmy j. n.

(transfery ze státního rozpočtu)

6 270,0 - 4 650,0 1 620,0

4116 210 Ostatní neinvestiční přijaté

transfery ze stát. rozpočtu

1 697,1 + 4 650,0 6 347,1

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření

rozpočet                          

po úpravě

6171 01X Činnost místní správy

(platy, pojistné aj.)

153 383,7 - 4 390,0

+ 4 390,0

153 383,7

6171 360 Činnost místní správy (správa) 19 127,6 - 250,0

+ 250,0

19 127,6

6171 621 Činnost místní správy (SPOD) 90,0 - 10,0

+ 10,0

90,0

Na základě rozhodnutí MPSV ČR bude do rozpočtu města zapojena 1. část účelové 
neinvestiční dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných 
v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2016 ve výši 4 650 000 Kč. Rozpočet města na 
položce Ostatní nedaňové příjmy j. n. obsahuje dotaci v předpokládané výši 6 270 000 Kč, 
tímto bude její přiznaná část ve výši 4 650 000 Kč převedena. Rozpočet výdaje k tomuto 
účelu již obsahuje, bude doplněn pouze účelový znak.

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření

rozpočet                          

po úpravě

3322 021 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500275 

- Prezentace archeologických nálezů

v Přerově)

1 700,0 - 77,0 1 623,0

141 Kulturní a informační služby města

Přerova

14 275,9 + 77,0 14 352,9
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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

14 275,9 + 77,0 14 352,9

Příslušné odbory požádaly o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 
77 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na zajištění části akce „Prezentace 
archeologických nálezů v Přerově“, kterou budou realizovat Kulturní a informační služby 
města Přerova. Jedná se o realizaci stavebního objektu SO 06 Mobiliář, který spočívá             
v provedení různých dokončovacích konstrukcí a prací. Původně byl tento stavební objekt 
součástí realizované zakázky, ale před vlastní veřejnou soutěží zadavatel rozhodl, že tyto 
práce bude zajišťovat KIS.

ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření

rozpočet                          

po úpravě

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 218 703,3 * - 4 100,0 214 603,3

3111 021 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500314 

- MŠ Máchova 8 - oprava střechy)

0,0 + 2 210,0 2 210,0

3745 021 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500333 

- Odbahnění jezírka u ORNIS)

0,0 + 900,0 900,0

3631 021 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500344

- Přeložka veřejného osvětlení, ul.

Svépomoc)

0,0 + 990,0 990,0

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků v celkové výši 4 100 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na:
 opravu střechy MŠ Píšťalka, Máchova 8, která spočívá ve výměně střešní krytiny, opravě 

poškozených částí střechy a zateplení (2 210 000 Kč),
 odbahnění jezírka v areálu ornitologické stanice, kdy součástí akce je i kácení dřevin 

v prostoru staveniště, které svým stavem ohrožují zdraví a životy osob (900 000 Kč),
 realizaci přeložky veřejného osvětlení v ul. Svépomoc (990 000 Kč).
Převedena bude část rezervy vytvořená v rozpočtu města k těmto účelům.
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Další požadavky na rozpočet statutárního města Přerova (v tis. Kč)

MAJ rozšíření veřejného osvětlení u zemědělské školy 250,0

SVŠ sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a soc. nepřizpůsobivým 18,9

MAJ výměna dopadové plochy na dětském hřišti v Předmostí 470,0

MAJ rekonstrukce dřevěné vyhlídky v prostoru Malé Laguny 80,0

MAJ
výměna 15 laviček podél cyklostezek a na travnatých plochách

v Přerově
80,0

PRI PD na 13. etapu regenerace panelového sídliště Předmostí 447,0

MAJ vyžíňky buřeně v nově založených porostech 500,0

MAJ
výměna odpočítávacích měřičů času pro chodce u světelného 

signalizačního zařízení ul. Husova
18,5

MAJ PD přechod pro chodce ul. Palackého u České spořitelny, a. s. 25,0

KP soutěž Předzahrádka roku 2016 39,0


