
Důvodová zpráva: 

ZAPOJENÍ VÝTĚŽKU VEŘEJNÉ SBÍRKY 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 2321   Přijaté neinvestiční dary 0,0 + 9,9 9,9 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

4349 620  Ostatní sociální péče a pomoc 

 ostatním skupinám obyvatelstva 

0,0 + 9,9 9,9 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 18 007,5 + 9,9 18 017,4 

 

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – zapojení výtěžku veřejné 

sbírky pod vánočním stromem do rozpočtu města Přerova. Výtěžek činí celkem 9 914 Kč             

a bude v souladu s účelem veřejné sbírky poukázán ve prospěch subjektu Jsme tady, o. p. s. na 

částečné financování pořízení klimatizační jednotky. 

 
ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

9 045,0 + 3 100,0 12 145,0 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3412 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500368 

 – Oprava a doplnění systému 

 recirkulace bazénové vody  

 na koupališti Penčice) 

0,0 + 3 100,0 3 100,0 

 

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

o 3 100 000 Kč. Na akci „Oprava a doplnění systému recirkulace bazénové vody na 

koupališti Penčice“ bude převedena část  rezervy roku 2016 vyčleněná k tomuto účelu 

s dofinancováním ze zdrojů zlepšeného plnění daňových příjmů v roce 2016. K realizaci 

záměru je zpracována projektová dokumentace a vydán územní souhlas. Na stávající rozvody 



bude napojeno nové zařízení úpravny bazénové vody doplněné o měřící a dávkovací stanici   

a bude řešena nová přípojka technologických rozvodů. 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

12 145,0 * + 5 000,0 17 145,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500342 

 – ZŠ B. Němcové – výměna střešní 

 krytiny) 

0,0 + 5 000,0 5 000,0 

 

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

o 5 000 000 Kč. Na akci „ZŠ B. Němcové – výměna střešní krytiny“ bude převedena  rezerva 

vyčleněná k tomuto účelu v rozpočtu 2016. V rámci stavby bude provedena výměna střešní 

krytiny na sedlové střeše s řádným rozmístěním sněhových zachytávačů a vyřešením 

provětrávání střešní krytiny a půdního prostoru, budou vyměněny související klempířské 

prvky a případně poškozené dřevěné bednění. Dřevěné prvky budou naimpregnovány proti 

hnilobě a škůdcům. 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

17 145,0 * + 2 200,0 19 345,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3322 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500127 

 –Revitalizace hradního příkopu 

 zámku v Přerově – oprava hradeb 

 v jihozápadní části hradního 

 příkopu) 

0,0 + 2 200,0 2 200,0 

 

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

o 2 200 000 Kč. Na akci „Revitalizace hradního příkopu zámku v Přerově – oprava hradeb 

v jihozápadní části hradního příkopu“ budou převedeny finanční prostředky 

z nerealizovaného záměru akce „Předmostím až do pravěku (Areál Mamutov – 1. etapa)“ 

v roce 2016. Bude opravena kamenná hradební zeď narušená povětrnostními vlivy, která je 

součástí opevnění vnitřního města a nachází se na území Městské památkové zóny Přerov. 

Tato akce je zařazena do Programu regenerace Městské památkové zóny Přerov pro období 

2014 – 2018 a město má možnost dosáhnout na dotaci z Programu regenerace městských 

památkových rezervací a městských památkových zón. 



 

ODBOR KONCEPCE A STRATEGICKÉHO ROZVOJE 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

19 345,0 * + 484,8 19 829,8 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3639 410  Komunální služby a územní 

 rozvoj j. n. (koncepce a rozvoj) 

326,0 + 484,8 810,8 

 

Odbor koncepce a strategického rozvoje požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 

celkem o 484 800 Kč. Finanční prostředky, které odbor nevyčerpal v roce 2016, budou 

použity na studii technické infrastruktury propojení Žerotínova náměstí a Kainarovy ulice 

(25 000 Kč) a na studii proveditelnosti sítě cyklistických komunikací propojující místní části 

s Přerovem, s vazbou na regionální cyklotrasy (459 800 Kč). Vzhledem k termínu dokončení 

díla a úhrady faktur je nutné převést potřebné zdroje co nejdříve. 

 
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6171 01X  Činnost místní správy 

 (platy, pojistné aj.) 

155 970,1 - 442,0 155 528,1 

5311 011  Bezpečnost a veřejný pořádek 

 (platy, pojistné aj.) 

29 602,0 + 442,0 30 044,0 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

01X  Magistrát - platy, pojistné, školení 164 681,1 - 442,0 164 239,1 

 

Kancelář tajemníka požádala o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 

442 000 Kč. V souvislosti se změnou vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád, kterým se 

vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, ve znění pozdějších předpisů, na jejímž 

základě dochází k převodu zaměstnance zařazeného v MMPr do organizační struktury 

Městské policie Přerov, dochází také k převodu finančních prostředků na jeho mzdu, pojistné   

a další související výdaje.  
 


