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Důvodová zpráva:

DOTACE NA VÝKON PŘÍMÉ SOCIÁLNÍ PRÁCE

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

rozpočet                          
po úpravě

4116 210 Ostatní neinvestiční přijaté

transfery ze stát. rozpočtu

6 422,8 + 6 187,5 12 610,3

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

rozpočet                          
po úpravě

6171 01X Činnost místní správy

(platy, pojistné aj.)

153 013,7 + 6 024,5

- 5 904,5

153 133,7

6171 360 Činnost místní správy (správa) 19 751,6 + 163,0 19 914,6

3639 120 Komunální služby a územní rozvoj j. n. 0,0 + 39,0 39,0

025 Projektové dokumentace (investice) 14 004,2 + 600,0 14 604,2

2221 520 Provoz veřejné silniční dopravy 553,8 + 13,4 567,2

3745 52X Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

(úpravy veřejných prostranství aj.)

9 579,7 + 350,0 9 929,7

5311 900 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 234,9 + 240,0 3 474,9

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 208 503,3 + 4 662,1 213 165,4

Na základě rozhodnutí MPSV ČR bude do rozpočtu města zapojena dotace na výkon sociální 
práce ve výši 6 187 500 Kč. Dotace je prioritně směřována k čerpání prostředků na osobní 
výdaje spojené s činnostmi sociální práce v přenesené působnosti. Vzhledem k tomu, že 
rozpočet města část výdajů k tomuto účelu již obsahuje, budou posíleny jen výdaje na 
vzdělávání (120 000 Kč) a provozní výdaje (163 000 Kč). Uvolněné finanční prostředky 
města budou použity na:
 uskutečnění soutěže Předzahrádka roku 2016 (39 000 Kč),
 pořízení projektové dokumentace na opravu smuteční síně na městském hřbitově -

dofinancování (600 000 Kč),
 pořízení projektové dokumentace na autobusové zastávky v Přerově a Předmostí   

(13 400 Kč),
 ořezy stromořadí na území města v lokalitách ulic Dvořákova, Želatovská,                      

tř. 17. listopadu, bří Hovůrkových a dalších a kácení stromů v havarijním stavu, které se 
nacházejí na území města a v místních částech (350 000 Kč),

 opravu místnosti pro příjem veřejnosti na městské policii (240 000 Kč).
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Zbývající finanční prostředky budou převedeny do rezervy na financování akcí nad             
500 tis. Kč (4 662 100 Kč).

DOTACE NA ASISTENTY PREVENCE KRIMINALITY

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

rozpočet                          
po úpravě

4116 210 Ostatní neinvestiční přijaté

transfery ze stát. rozpočtu

12 610,3 * + 1 081,0 13 691,3

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

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

rozpočet                          
po úpravě

5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti,

veřejného pořádku (projekt APK)

2 627,0 + 1 081,0

- 1 081,0

2 627,0

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 213 165,4 * + 1 081,0 214 246,4

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

Na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR bude do rozpočtu města zapojena účelová 
neinvestiční dotace ve výši 1 081 000 Kč. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci 
projektu Asistent prevence kriminality 2016. Rozpočet města již výdaje k tomuto účelu 
obsahuje, proto budou uvolněné finanční prostředky převedeny do rezervy na nerozpočtované 
výdaje.

ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření

rozpočet                          

po úpravě

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 214 246,4 * - 420,0 213 826,4

3639 51X Komunální služby a územní rozvoj

j. n.

8 693,7 + 420,0 9 113,7

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu o 420 000 Kč. Část rezervy určená na provoz objektu Strojař bude použita na úhradu 
ostrahy objektu, energie, případné havárie a ostatní nepředvídané události, které se při 
provozu tohoto objektu mohou vyskytnout.
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ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 

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

rozpočet                        
po úpravě

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky

a náhrady

676,7 + 27,0 703,7

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

rozpočet                          
po úpravě

3111 610 Mateřské školy 10 809,0 + 27,0 10 836,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

61X Školská zařízení 39 967,7 + 27,0 39 994,7

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu                 
o 27 000 Kč. Část přeplatků z vyúčtování energií za rok 2015 bude použita za účelem 
navýšení provozního příspěvku pro ZŠ a MŠ Přerov-Předmostí, Hranická 14 na stavební 
úpravy potřebné k vybudování keramické dílny v odloučeném pracovišti MŠ Čekyně.

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA

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

rozpočet                          
po úpravě

2324 Přijaté nekapitálové

příspěvky a náhrady

703,7 * + 210,0 913,7

* 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

14 452,9 + 210,0 14 662,9

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření

rozpočet                          

po úpravě

141 Kulturní a informační služby města

Přerova

14 452,9 + 210,0 14 662,9
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Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření - posílení rozpočtu o 210 000 Kč. Část 
přeplatků z vyúčtování energií za rok 2015 bude použita za účelem navýšení příspěvku pro 
Kulturní a informační služby města Přerova na:
 úhradu modelu památníku Na Marku a grafické práce spojené s přípravou a realizací 

akce (115 000 Kč), na realizaci akce „Prezentace archeologických nálezů v Přerově“ 
již bylo převedeno 77 000 Kč,

 částečnou úhradu nákladů spojených s vydáním 500 ks publikace o lokalitě Na Marku 
(70 000 Kč), na jejímž vydání se spolupodílí i Olomoucký kraj částkou 30 000 Kč,

 dofinancování umístění velkoplošné obrazovky v rámci programu k 760. výročí města 
Přerova a hodového programu na náměstí TGM v Přerově (25 000 Kč). Zbývající 
částku ve výši 50 000 Kč kancelář primátora dofinancuje ze zdrojů získaných na 
základě smluv o poskytnutí reklamy.

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
výměna odpočítávacích měřičů času pro chodce u světelného 
signalizačního zařízení ul. Husova

18,5

MAJ opravy dětských hřišť 150,0    

MAJ ořezy stromů, znalecké posudky na dřeviny a ošetření

památného jasanu na ul. Šrobárova a 19 ks dřevin v Lověšicích
300,0    

MAJ autobusová zastávka na točně MHD v Kozlovicích 180,0    

MAJ údržba zeleně a sečení travnatých ploch 310,0    

MAJ sečení travnatých ploch, ořezy a kácení dřevin 5 000,0    

MAJ oprava zpomalovacího prahu na ul. Pod Valy v Přerově 110,0    

ROZ změna územního plánu – propojovací komunikace ul. Kopaniny 120,0    

KT mzdové prostředky na přesčasy u strážníků městské policie 546,0    


