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Důvodová zpráva: 

DOTACE NA VOLBY 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 4111 210  Neinv. přijaté transfery 

 z všeob. pokladní správy 

 státního rozpočtu 

0,0 + 1 295,0 1 295,0 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6115 011  Volby do zastupitelstev územně 

 samosprávných celků 

1 108,0 - 900,0 

+ 900,0 

1 108,0 

6115 360  Volby do zastupitelstev územně 

 samosprávných celků 

550,0 - 395,0 

+ 395,0 

550,0 

3421 520  Využití volného času dětí 

 a mládeže 

1 847,4 + 68,0 1 915,4 

3631 520  Veřejné osvětlení 10 336,3 + 61,0 10 397,3 

3722 520  Sběr a svoz komunálních odpadů 150,0 + 1 000,0 1 150,0 

5512 360  Požární ochrana - dobrovolná část 

 (údržba zařízení) 

716,0 + 32,0 748,0 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 209 959,6 + 134,0 210 093,6 

 

Do rozpočtu města bude zapojena neinvestiční účelová dotace na volby do Senátu Parlamentu 

ČR a do zastupitelstev krajů, konaných ve dnech 7. a 8. října 2016, ve výši 1 295 000 Kč. 

Rozpočet výdaje k tomuto účelu již obsahuje. Uvolněné finanční prostředky města budou 

použity na: 

 nákup cedulí „Zákaz kouření“, jejich rozvoz a instalaci na dětských hřištích    

(68 000 Kč), 

 opravu veřejného osvětlení v Lověšicích, v části ul. Družstevní (61 000 Kč), 

 sběr a svoz směsného komunálního odpadu zejména z důvodu zvýšených nákladů 

na provozování systému nakládání s komunálním odpadem dle smlouvy                  

o vykonávání sjednaných činností, hlavně zdvojnásobení svezeného množství 

plastových odpadů (1 000 000 Kč), 

 úhradu kurzu autoškoly – řidičské oprávnění skupiny C – pro dva členy jednotky 

sboru dobrovolných hasičů, včetně správních poplatků, z důvodu zajištění 

akceschopnosti jednotky (32 000 Kč).  
Zbývající finanční prostředky budou převedeny do rezervy města na nerozpočtované výdaje. 
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ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3111 2111 610  Příjmy z poskytování 

 služeb a výrobků 

 (praní prádla) 

817,5 - 4,7 812,8 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3111 610  Mateřské školy 10 789,0 - 4,7 10 784,3 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 40 897,4 - 4,7 40 892,7 

 

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu o 4 700 Kč. 

Plánované příjmy za praní prádla nebudou do konce roku splněny z důvodu změny – snížení 

počtu dětí a zpřesnění kalkulace. Ve výdajové části budou sníženy příspěvky mateřským 

školám na praní prádla. 

 
ODBOR EVIDENČNÍCH SPRÁVNÍCH SLUŽEB A OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO 

ÚŘADU 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 210 093,6 * - 1 000,0 209 093,6 

2221 730  Provoz veřejné silniční dopravy 

 (úhrada kompenzace měst. dopravy, 

 příspěvek na provoz příměstské 

 dopravy) 

22 675,0 + 1 000,0 23 675,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu požádal o rozpočtové 

opatření – posílení rozpočtu o 1 000 000 Kč – na zvýšené náklady na provoz městské 

autobusové dopravy do konce roku 2016 a na zajištění externího administrátora veřejné 

zakázky na nového dopravce na období od 1. 1. 2018. Budou převedeny zdroje rozpočtu 

rezervované na kompenzaci provozu autobusové dopravy. 
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘEROVĚ 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6399 210  Ostatní finanční operace (ručení) 4,5 - 1,7 2,8 

3314 610  Činnosti knihovnické 

 (Městská knihovna) 

14 017,7 + 1,7 14 019,4 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

610  Městská knihovna 14 017,7 + 1,7 14 019,4 

 

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení příspěvku na provoz 

Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace o 1 700 Kč. Část zbývajících finančních 

prostředků původně schválených za účelem ručení na cyklodům bude použita na navýšení 

odpisů v souvislosti se zakoupením movitého majetku z dotací od Ministerstva kultury ČR. 

 
KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA 

 

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 

1 062,0 + 33,0 1 095,0 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 141  Kulturní a informační služby města 

 Přerova 

15 135,0 + 33,0 15 168,0 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

141  Kulturní a informační služby města 

 Přerova 

15 135,0 + 33,0 15 168,0 
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Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření - posílení rozpočtu Kulturních                   

a informačních služeb města Přerova o 33 000 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. 

 
PROVOZNÍ ÚPRAVY ROZPOČTU 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 2212   Sankční platby přijaté od 

 jiných subjektů 

3 934,0 + 400,0 4 334,0 

3349 2111 120  Příjmy z poskytování služeb 

 a výrobků (inzerce) 

0,0 + 240,0 240,0 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2212 520  Silnice 6 466,9 + 110,0 6 576,9 

2219 520  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500372 

 – Rekonstrukce chodníku na ul. 

 Vsadsko) 

0,0 + 1 800,0 1 800,0 

2221 520  Provoz veřejné silniční dopravy 991,5 + 54,0 1 045,5 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 209 093,6 * - 1 324,0 207 769,6 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

Příslušné odbory požádaly o rozpočtová opatření – posílení rozpočtu celkem o 1 964 000 Kč. 

Zvýšené příjmy z pokut uložených městskou policií a příjmy z plošné inzerce v měsíčníku 

Přerovské listy budou vynaloženy na: 

 realizaci stavby „Oprava zpomalovacího prahu na ulici Pod Valy v Přerově“         

(110 000 Kč), 

 realizaci akce „Rekonstrukce chodníku na ul. Vsadsko“ (1 800 000 Kč), 

 zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby 

„Zastávka MHD Přerov – Lýsky“ (54 000 Kč). 

Zbývající část bude dofinancována z rezervy rozpočtu vyčleněné na nerozpočtované výdaje. 

 
AKCE NAD 500 TIS. KČ 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

308 432,7 - 9 000,0 299 432,7 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500226 

 – Jižní čtvrť I, Přerov – komunikace 

 – II. etapa (IPRM)) 

200,0 - 150,0 50,0 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500245 

 – Regenerace sídliště Předmostí 

 – 10. etapa) 

12 000,0 - 2 000,0 10 000,0 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500191 

 – Lávka U tenisu) 

200,0 - 150,0 50,0 

2212 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500134 

 – Rekonstrukce komunikace ve 

 vnitrobloku za ul. Žižkova) 

6 550,0 - 1 000,0 5 550,0 

2212 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500135 

 – Oprava komunikace ulic Hanácká 

 a Kovářská v Popovicích) 

3 325,0 - 800,0 2 525,0 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500252 

 – Stavební úpravy ZŠ Za Mlýnem 

 – energetická opatření) 

21 700,0 - 4 000,0 17 700,0 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500316 

 – Stavební úpravy proluky, ulice 

 Bratrská, Přerov) 

1 245,0 - 100,0 1 145,0 

2212 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500331 

 – Provizorní úprava MK, Čekyně, ul. 

 U Rybníčku a Vinohrádky) 

800,0 - 200,0 600,0 

3322 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500321 

 – Restaurování stropní dekorativní 

 malby v bývalé kapli objektu zámku) 

960,0 - 400,0 560,0 

 021  Akce obsažené v upraveném 

 rozpočtu roku 2015 - financování 

 do doby převedení nedočerpaných 

 zdrojů 

200,0 - 200,0 0,0 

 

Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu                   

o 9 000 000 Kč. V rozpočtu jednotlivých akcí nad 500 tis. Kč došlo k úspoře finančních 

prostředků dle výše uvedené tabulky. Tyto zdroje budou zahrnuty do návrhu rozpočtu 

Statutárního města Přerova na rok 2017 na realizaci akce nad 500 tis. Kč „Regenerace 

panelového sídliště Předmostí – XII. etapa“ za účelem prokázání finančního krytí při podání 

žádosti o dotaci. 
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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  rozšíření veřejného osvětlení v Dluhonicích 

oprava veřejného osvětlení v Lověšicích, ul. Družstevní 

oprava veřejného osvětlení v Lověšicích, ul. Družstevní 

 

353,0     

 

 


