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Důvodová zpráva:

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ

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

opatření

rozpočet                          

po úpravě

2122 625 Odvody příspěvkových

organizací (SSMP)

1 111,4 + 5,2 1 116,6

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

rozpočet                          
po úpravě

625 Sociální služby města Přerova 48 118,3 + 5,2 48 123,5

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

625 Sociální služby města Přerova 48 118,3 + 5,2 48 123,5

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – zvýšení příspěvku na odpisy 
nemovitého majetku Sociálních služeb města Přerova o 5 200 Kč. Příspěvková organizace má 
nařízený odvod odpisů nemovitého majetku ve výši 100 %. K jejich navýšení dochází 
z důvodu přepočtu jejich výše.

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

rozpočet                          
po úpravě

3113 611 Základní školy (školy v přírodě) 817,6 - 17,6 800,0

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 208 526,4 + 17,6 208 544,0

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření

rozpočet                          

po úpravě

61X Školská zařízení 39 669,3 - 17,6 39 651,7

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – zapojení vratky 
předfinancování ozdravného pobytu ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1 v celkové výši 17 589 Kč. Po 
obdržení dotace škola tyto finanční prostředky vrací do rozpočtu města a budou převedeny do 
rezervy.
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PROVOZNÍ ÚPRAVY ROZPOČTU

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

rozpočet                          
po úpravě

2122 141 Odvody příspěvkových

organizací (KIS)

271,9 + 22,1 294,0

2142 210 Příjmy z podílů na zisku

a dividend

0,0 + 1 565,5 1 565,5

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

rozpočet                          
po úpravě

025 Projektové dokumentace

(investice)

17 504,2 + 447,0 17 951,2

141 Kulturní a informační služby města

Přerova

14 692,9 + 442,1 15 135,0

3635 430 Územní plánování (studie a ÚPD) 537,8 + 170,0 707,8

2212 520 Silnice 6 548,4 + 18,5 6 566,9

2219 520 Ostatní záležitosti pozemních

komunikací

6 290,3 + 50,0 6 340,3

3421 520 Využití volného času dětí a mládeže 1 597,4 + 150,0 1 747,4

3745 52X Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

(úpravy veřejných prostranství aj.)

10 300,4 + 310,0 10 610,4

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření

rozpočet                          

po úpravě

141 Kulturní a informační služby města Přerova 14 692,9 + 442,1 15 135,0

Příslušné odbory požádaly o rozpočtová opatření – posílení rozpočtu celkem o 1 587 600 Kč.
Část finančních prostředků z dividend od společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.        
bude vynaložena na:
 vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby na         

13. etapu regenerace panelového sídliště Předmostí (447 000 Kč),
 provoz kina Hvězda a odpisy jeho nemovitého majetku, když od 1.11.2016 jsou jeho 

provozovatelem Kulturní a informační služby města Přerova (442 100 Kč), současně 
dojde v příjmové části rozpočtu k úpravě odvodů z odpisů organizace,
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 změnu územního plánu města Přerova „Propojovací komunikace silnic I/47 – III/4724,   
ul. Kopaniny“ a vypracování posouzení vlivu této změny na životní prostředí a na 
lokality soustavy Natura 2000 (170 000 Kč),

 úhradu nákladů na výměnu odpočítávacích měřičů času pro chodce u světelného 
signalizačního zařízení na ul. Husova (18 500 Kč),

 nákup materiálu pro opravu havarijního stavu chodníků na ul. Kratochvílova, Wilsonova, 
Jiráskova, 9. května, Bří Hovůrkových, U Hřbitova a Mostní, případně dalších        
(50 000 Kč),

 opravy herních prvků a dopadových ploch na dětských hřištích v Přerově (150 000 Kč),
 údržbu zeleně a sečení travnatých ploch na území města Přerova a v místních částech

(310 000 Kč).

ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB

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

rozpočet                          
po úpravě

3612 2132 540 Příjmy z pronájmu ost.

nemovitostí a jejich částí (byty)

27 000,0 + 200,0 27 200,0

3613 2132 540 Příjmy z pronájmu ost. 

nemovitostí a jejich částí

(nebytové prostory)

2 600,0 + 100,0 2 700,0

4351 2132 540 Příjmy z pronájmu ost.

nemovitostí a jejich částí (DPS)

2 500,0 + 370,0 2 870,0

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

rozpočet                          
po úpravě

3612 540 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500339

– Nám. Fr. Rasche 3 - výměna střešní

krytiny)

550,0 - 550,0 0,0

4351 540 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500341

– DPS U Žebračky 18 – výměna

rozvodů vody a zařizovacích předmětů)

560,0 - 560,0 0,0

3612 540 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500369

– Oprava balkónů Gen. Štefánika 4

a nám. Fr. Rasche 3)

0,0 + 930,0 930,0

3612 540 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500370

– Rekonstrukce elektroinstalace

společných prostor - nám. Fr. Rasche 3,

7 a Husova 7, 9)

0,0 + 2 100,0 2 100,0

3612 540 Bytové hospodářství 35 783,3 - 1 400,0 34 383,3

3613 540 Nebytové hospodářství 4 244,0 + 150,0 4 394,0
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Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu celkem o 670 000 Kč a převod finančních prostředků mezi akcemi nad 500 tis. Kč.
Akce Výměna střešní krytiny u domu na nám. Fr. Rasche 3 a Výměna rozvodů vody                
a zařizovacích předmětů u domu U Žebračky 18 nebudou provedeny a finanční prostředky 
budou přesunuty na Opravu balkónů u domů na ul. Gen. Štefánika 4 a nám. Fr. Rasche 3         
a zbývající část finančních prostředků pak na akci Rekonstrukce elektroinstalace společných 
prostor – nám. Fr. Rasche 3, 7 a Husova 7, 9. Na tuto akci budou dále přesunuty finanční 
prostředky určené na realizaci menších akcí, které nebudou v letošním roce provedeny, např. 
výměna elektroinstalace v bytech Bartošova 22, Kratochvílova 14 nebo výměna vstupních 
dveří domů Kozlovská 17 a na Jižní čtvrti a část zvýšených příjmů z nájemného.                    
U nebytového hospodářství bude rozpočet posílen o 150 000 Kč z důvodu nutnosti uhradit 
zálohové faktury na teplo u objektů Kratochvílova 29 a Kozlovská 2 a 8, kde je třeba zajistit 
temperování prostor.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘEROVĚ

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

opatření

rozpočet                          

po úpravě

1351 230 Odvod z loterií a podobných

her kromě výherních hracích

přístrojů

1 016,3 + 45,7 1 062,0

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

rozpočet                          
po úpravě

3314 610 Činnosti knihovnické

(Městská knihovna)

13 972,0 + 45,7 14 017,7

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

610 Městská knihovna 13 972,0 + 45,7 14 017,7

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu Městské 
knihovny v Přerově, příspěvkové organizace o 45 700 Kč. Zvýšený příjem z loterií                  
a podobných her bude použit na navýšení mezd o 4 % včetně odvodů, v souladu s novelou 
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách        
a správě, ve znění pozdějších předpisů, která nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2016.
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BEZESMLUVNÍ UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ

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

rozpočet   
po úpravě

2142 210 Příjmy z podílů na zisku

a dividend

1 565,5 * + 934,3 2 499,8

2324 Přijaté nekapitálové

příspěvky a náhrady

918,7 + 280,3 1 199,0

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

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

rozpočet   
po úpravě

3639 530 Komunální služby a územní rozvoj j. n. 3 965,1 + 1 214,6 5 179,7

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu o 1 214 600 Kč. Finanční prostředky jsou určeny k náhradě za bezesmluvní užívání

pozemků p. č. 4996/8, p. č. 4996/9, p. č. 4996/10 a p. č. 4996/11 v k. ú. Přerov, které se 
nachází na Žerotínově náměstí v Přerově. Za tímto účelem bude do rozpočtu města zapojena 
část finančních prostředků získaných z dividend a část přeplatků z vyúčtování energií za rok 
2015.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA

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

rozpočet  
po úpravě

625 Sociální služby města Přerova 48 123,5 * - 1 617,9 46 505,6

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 208 544,0 * + 1 617,9 210 161,9

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet                          
po úpravě

625 Sociální služby města Přerova 48 123,5 * - 1 617,9 46 505,6

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – snížení provozního
příspěvku pro Sociální služby města Přerova o 1 617 900 Kč. MPSV poskytlo 
prostřednictvím Olomouckého kraje Sociálním službám města Přerova finanční prostředky ve 
výši 3 431 900 Kč na zajištění sociálních služeb dle ustanovení § 101a zákona č. 108/2006 Sb.,
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o sociálních službách, které byly přerozděleny v tzv. „dofinancování“. Finanční prostředky 
budou využity na dofinancování mezd sociálních pracovníků ve výši 1 814 000 Kč. Tato 
částka zahrnuje zákonné navýšení platových tarifů vč. povinných odvodů, které dle propočtu 
organizace bude činit 314 000 Kč a odměny pro zaměstnance organizace včetně povinných 
odvodů ve výši 1 500 000 Kč. Zbývající částka 1 617 900 Kč bude převedena do rezervy 
města.

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

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

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

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    


