
Důvodová zpráva:

ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC

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)

25 200,0 - 3 500,0 21 700,0

025 Projektové dokumentace (investice) 14 004,2 + 3 500,0 17 504,2

Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 3 500 000 Kč. Po výběru zhotovitele stavby na akci Stavební úpravy ZŠ 
Za Mlýnem – energetická opatření došlo k úspoře finančních prostředků, které budou 
převedeny na vypracování projektových dokumentací na akci Mosty přes tratě ČD, ul. 
Dluhonská, Přerov. Po zhodnocení stavebního stavu mostů nebyla doporučena jejich celková 
rekonstrukce, která by byla velmi nákladná a technologicky obtížná, ale posuzovatel 
doporučil přípravu výstavby nového širšího mostního objektu.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 

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

rozpočet                          
po úpravě

3111 610 Mateřské školy 10 836,0 - 62,0 10 774,0

3113 611 Základní školy (školy v přírodě) 1 196,0 - 1 178,4

+ 800,0

817,6

3113 610 Základní školy 21 019,4 + 100,0 21 119,4

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 213 826,4 + 340,4 214 166,8

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření

rozpočet                          

po úpravě

61X Školská zařízení 39 994,7 - 340,4 39 654,3

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtová opatření – zapojení vratek 
předfinancování ozdravných pobytů základních a mateřských škol v celkové výši       
1 240 400 Kč – jedná se o MŠ Přerov, Kouřílkova 2, ZŠ Přerov, Boženy Němcové 16, ZŠ 



Přerov, Za Mlýnem 1, ZŠ Přerov, Svisle 13, ZŠ Přerov, Želatovská 8 a ZŠ Přerov, U tenisu 4 
a posílení rozpočtu ve výši 100 000 Kč na organizaci vzdělávacích a tematických dnů pro 
žáky ZŠ Za Mlýnem 1, které bude tato škola pořádat v období realizace jejího zateplení, a ve 
výši 800 000 Kč na školu v přírodě, kterou bude tato škola pořádat v roce 2016 nebo v roce
2017. Statutární město Přerov poskytne příspěvek do výše 2 000 Kč na každého žáka             
a příspěvek na pokrytí platových nákladů pedagogických pracovníků včetně zákonných 
odvodů ve výši 2 000 Kč na pedagoga + 35,5 % na zákonné odvody. Zbývající část 
finančních prostředků bude převedena do rezervy. 

DOTACE NA VÝKON PŘÍMÉ SOCIÁLNÍ PRÁCE

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

rozpočet                          
po úpravě

6171 01X Činnost místní správy

(platy, pojistné aj.)

153 133,7 - 563,7

+ 523,7

153 093,7

6171 360 Činnost místní správy (správa) 19 928,1 + 283,5 20 211,6

6171 35X Činnost místní správy (informatika,

GIS)

14 269,1 + 280,2 14 549,3

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 214 166,8 * - 523,7 213 643,1

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

Kancelář tajemníka a odbor vnitřní správy požádaly o rozpočtová opatření – změny v zapojení
dotace na výkon sociální práce ve výdajové části rozpočtu města. Úpravy navazují                
na rozpočtové opatření, které bylo schváleno zastupitelstvem dne 22.08.2016. Jedná se o:
 snížení zapojení dotace na platy a pojistné zaměstnankyň přímé sociální péče                   

o 523 700 Kč,
 snížení výdajů na vzdělávání a cestovné pro zaměstnankyně přímé sociální péče              

o 40 000 Kč,
 další navýšení provozních výdajů (správa) – na pořízení 12 ks mobilních telefonů, 12 ks 

stolních telefonů, diktafonu, 2 ks skartovaček a GPS navigace celkem o 133 500 Kč a na 
nákup 12 ks kancelářských židlí a vybavení kancelářským nábytkem pro dvě nové 
sociální pracovnice o 150 000 Kč,

 navýšení provozních výdajů (informatika) – na pořízení 3 ks počítačů, 3 ks notebooků, 
2 ks powerbanky, 2 ks mobilních tiskáren, 12 ks flash disků a 12 ks SW MS Office 
celkem o 280 200 Kč.

Uvolněné finanční prostředky města, které byly původně převáděny do rezervy na 
financování akcí nad 500 tis. Kč, se snižují o 523 700 Kč. 



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)

1 620,0 - 1 620,0 0,0

4116 210 Ostatní neinvestiční přijaté

transfery ze stát. rozpočtu

13 663,3 + 4 525,1 18 188,4

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

rozpočet                          
po úpravě

6171 01X Činnost místní správy

(platy, pojistné aj.)

153 093,7 * - 4 245,1

+ 4 245,1

153 093,7

6171 360 Činnost místní správy (správa) 20 211,6 * - 185,0

+ 185,0

20 211,6

6171 621 Činnost místní správy (SPOD) 90,0 - 80,0

+ 95,0

105,0

1037 520 Celospolečenské funkce lesů 287,0 + 100,0 387,0

2212 520 Silnice 6 498,4 + 50,0 6 548,4

3631 520 Veřejné osvětlení 9 932,3 + 250,0 10 182,3

3639 530 Komunální služby a územní rozvoj j. n. 3 585,1 + 380,0 3 965,1

3745 52X Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

(úpravy veřejných prostranství aj.)

10 220,4 + 80,0 10 300,4

5311 011 Bezpečnost a veřejný pořádek

(platy, pojistné aj.)

27 760,0 + 536,0 28 296,0

6330 011 Převody vlastním fondům v rozpočtech

územní úrovně (sociální fond)

3 491,0 + 10,0 3 501,0

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 213 643,1 * + 1 484,1 215 127,2

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy

SOCIÁLNÍ FOND

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

rozpočet                          
po úpravě

4134 013 Převody z rozpočtových

účtů

3 491,0 + 10,0 3 501,0



PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření

rozpočet                          

po úpravě

6171 013 Činnost místní správy 5 637,4 + 10,0 5 647,4

Na základě rozhodnutí MPSV ČR bude do rozpočtu města zapojena 2. část účelové 
neinvestiční dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných 
v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2016 ve výši 4 525 040 Kč. Rozpočet města na 
položce Ostatní nedaňové příjmy j. n. zahrnuje zbývající část dotace v předpokládané výši 
1 620 000 Kč, která bude tímto převedena. Rozpočet výdaje k tomuto účelu již obsahuje, 
budou posíleny jen výdaje na vedení případových konferencí tzv. facilitací (15 000 Kč). 
Uvolněné finanční prostředky města budou použity na:
 opravu části lesní cesty Zámecká v k. ú. Veselíčko, která je po vytrvalém dešti 

v havarijním stavu (100 000 Kč),
 opravy havarijních stavů přípojek uličních vpustí do kanalizačního řadu z důvodu poklesu 

vozovky na ul. Boženy Němcové a pod Skalkou v Předmostí a opravu netěsnosti uliční 
vpusti na ul. Bayerova (50 000 Kč),

 rozšíření veřejného osvětlení u zemědělské školy v Přerově (250 000 Kč),
 výkup části pozemku pro realizaci stavby „Zastávka a točna MHD Přerov IX – Lýsky“

(380 000 Kč), 
 výměnu 15 ks laviček podél cyklostezek a na travnatých plochách v Přerově (80 000 Kč), 
 mzdové prostředky na přesčasy u strážníků městské policie (536 000 Kč),
 navýšení přídělu do sociálního fondu (10 000 Kč).
Zbývající finanční prostředky ve výši 1 484 100 Kč budou převedeny do rezervy na akce nad 
500 tis. Kč.

PROJEKT „S KAMARÁDY NÁS SVĚT BAVÍ“

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

rozpočet                          
po úpravě

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 2 943,2 - 15,0 2 928,2

3111 610 Mateřské školy 10 774,0 * + 15,0 10 789,0

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření

rozpočet                          

po úpravě

61X Školská zařízení 39 654,3 * + 15,0 39 669,3

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu



Kancelář primátora a odbor sociálních věcí a školství požádaly o rozpočtové opatření –
převod finančních prostředků ve výši 15 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na 
úhradu pronájmů sportovní haly a zimního stadionu pro letošní rok Mateřskou školou Přerov, 
Kouřílkova 2, která zpracovala záměr mateřské školy s všestranným sportovním zaměřením. 
Společně s partnery HC ZUBR PŘEROV z. s. a Základní školou Přerov, Želatovská 8, 
vstupuje tato mateřská škola do projektu „S kamarády nás svět baví“, jehož cílem je probudit 
zájem nejmladších dětí o pohyb a vytvořit u nich základní návyky pro zdravý životní styl.

Další požadavky na rozpočet statutárního města Přerova (v tis. Kč)

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

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 170,0    

VNITŘ dofinancování pořízení automobilu 130,0    

VNITŘ kurz autoškoly skupiny C pro 2 členy JSDH 32,0    

MAJ oprava veřejného osvětlení v Lověšicích, ul. Družstevní 61,0    

MAJ rozšíření veřejného osvětlení v Dluhonicích 353,0    

MAJ úhrada bezesmluvního užívání pozemků na Žerotínově nám.

– parkoviště a tržní místo
1 214,6    


