
Důvodová zpráva: 

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

128 957,2 + 400,0 129 357,2 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6171 01X  Činnost místní správy 

 (platy, pojistné aj.) 

155 528,1 + 400,0 155 928,1 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

01X  Magistrát - platy, pojistné, školení 164 239,1 + 400,0 164 639,1 

 

Kancelář tajemníka požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 400 000 Kč. 

Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2016 budou použity na zajištění vzdělávání 

zaměstnanců statutárního města Přerova, zejména z důvodu zvýšeného počtu nástupů nových 

zaměstnanců a potřeby vykonání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. 

 
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 

129 357,2 * + 2 200,0 131 557,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2212 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500343  

 - Oprava místní komunikace, ul. 

 Kratochvílova) 

2 500,0 + 900,0 3 400,0 

3745 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500348  

 - Revitalizace parku na nám. Fr. 

 Rasche) 

1 500,0 + 1 300,0 2 800,0 



 

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

o 2 200 000 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2016 budou použity 

k dofinancování akcí nad 500 tis. Kč dle výše uvedené tabulky. Jedná se o „Opravu místní 

komunikace, ul. Kratochvílova“. Na tuto akci je v rozpočtu vyčleněna částka 2 500 000 Kč. 

Po zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a položkového rozpočtu bylo 

zjištěno, že náklady na realizaci budou činit 3 387 000 Kč, proto je třeba rozpočet posílit. 

Druhou akcí, kterou je nutno dofinancovat, je „Revitalizace parku na nám. Fr. Rasche“. 

Předmětem revitalizace je úprava povrchu stávajících asfaltových chodníků uvnitř parku, 

omlazení zelených ploch, úprava záhonů kolem pomníku Fr. Rasche, výměna stávajícího 

mobiliáře a rekonstrukce kontejnerového stání na tříděný odpad. 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

131 557,2 * + 960,0 132 517,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 025  Projektové dokumentace 

 (investice) 

15 001,4 + 960,0 15 961,4 

 

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

o 960 000 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2016 budou použity na 

zpracování projektových dokumentací na parkoviště v ulici Čapky Drahlovského v Přerově ve 

všech stupních. 

 
ODBOR KONCEPCE A STRATEGICKÉHO ROZVOJE 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3639 410  Komunální služby a územní rozvoj 

 j. n. (koncepce a rozvoj) 

1 315,8 - 450,0 865,8 

 410  Projektové dokumentace 

 (koncepce a rozvoj) 

1 908,7 + 450,0 2 358,7 

 

Odbor koncepce a strategického rozvoje požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 

prostředků ve výši 450 000 Kč. Jedná se o finanční prostředky na pořízení územní studie 

veřejných prostranství řešící návsi a zastavitelné plochy jednotlivých místních částí, když 

podmínkou poskytnutí dotace je vedení oddělené účetní evidence.  

 

 

 



 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

132 517,2 * + 750,0 133 267,2 

* 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) 

865,8 * + 750,0 1 615,8 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

o 750 000 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2016 budou použity na 

vyhlášení otevřené anonymní urbanistické soutěže za účelem nalezení městotvorného řešení 

bloku kolem tzv. „průpichu“ s tím, že řešené území bude přesně specifikováno v návrhu 

soutěžních podmínek. 

 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

133 267,2 * + 1 863,0 135 130,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3612 540  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500322  

 - Opravy volných bytů na Jižní čtvrti 

 a nám. Fr. Rasche) 

0,0 + 1 184,0 1 184,0 

3613 540  Nebytové hospodářství 5 296,0 + 162,0 5 458,0 

4351 540  Osobní asistence, pečovatelská 

 služba a podpora samostatného 

 bydlení 

9 702,8 + 280,0 9 982,8 

3639 51X  Komunální služby a územní rozvoj 

 j. n. 

11 081,6 + 237,0 11 318,6 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 

nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 1 863 000 Kč do rozpočtu roku 2017. 

Finanční prostředky budou vynaloženy na: 



 opravy volných bytů v domě nám. Fr. Rasche 3 (1 184 000 Kč), 

 opravy volných nebytových prostor (162 000 Kč), 

 rekolaudaci nevyužívaného nebytového prostoru v domě U Žebračky 18 a jeho 

rekonstrukci na byt (280 000 Kč), 

 dodávku a montáž vodoměrů do budov ve správě města, kdy se jedná o zákonnou 

povinnost u objektů s více nájemci, např. MŠ Sokolská 26, úřadovna a MŠ Žeravice         

a další objekty v místních částech (237 000 Kč). 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

135 130,2 * + 355,6 135 485,8 

* 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. 

4 007,8 + 355,6 4 363,4 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 

rozpočtu celkem o 355 600 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2016 

budou použity na výkup pozemků p. č. 51/1 a p. č. 52/1 v k. ú. Dluhonice do vlastnictví 

statutárního města Přerova (212 000 Kč) a na výkup pozemku p. č. 62, zahrada v k. ú. 

Dluhonice do vlastnictví statutárního města Přerova (143 600 Kč). 

 
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 
 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 12 653,0 - 61,4 12 591,6 

3113 610  Základní školy 22 553,8 + 61,4 22 615,2 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 43 024,1 + 61,4 43 085,5 

 

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení finančních 

prostředků o 61 400 Kč. Jedná se o posílení rozpočtu: 

 ZŠ Velká Dlážka 5 (6 750 Kč), 

 ZŠ J. A. Komenského a MŠ Hranická 14 (7 425 Kč), 



 ZŠ U Tenisu 4 (1 350 Kč), 

 ZŠ Svisle 13 (45 900 Kč), 

za účelem odvodu do státního rozpočtu za nesplnění povinného podílu zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením tzv. „náhradní plnění“. Základní školy tím, že musely odebírat 

kancelářské a drogistické zboží od centrálního dodavatele, nemohly využít náhradního plnění, 

protože toto bylo již u dodavatele vyčerpáno. K tomuto posílení budou využity finanční 

prostředky z rezervy vytvořené k tomuto účelu v rozpočtu města. 

 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘEROVĚ 
 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

135 485,8 * + 7,2 135 493,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3314 610  Činnosti knihovnické 

 (Městská knihovna) 

14 152,2 + 7,2 14 159,4 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

610  Městská knihovna 14 152,2 + 7,2 14 159,4 

 

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

movitého majetku Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace o 7 200 Kč na 

základě pořízení investičního majetku – tiskárny Datacard na potisk plastových karet. K výše 

uvedenému účelu budou použity finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2016.  

 
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ  

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3111 2122 610  Odvody příspěvkových 

 organizací (MŠ) 

326,4 + 38,7 365,1 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3111 610  Mateřské školy 10 948,0 + 38,7 10 986,7 



ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 43 085,5 * + 38,7 43 124,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – zvýšení rozpočtu celkem       

o 38 700 Kč. Bude zvýšen příspěvek na odpisy nemovitého majetku na základě změny 

odpisového plánu z důvodu předání technického zhodnocení střechy MŠ Píšťalka Přerov, 

Máchova 8. 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3113 612  Základní školy (projekt MAP) 1 201,5 - 54,0 1 147,5 

3113 3XX  Základní školy (projekt MAP) 0,0 + 54,0 54,0 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 43 124,2 * - 54,0 43 070,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 

prostředků ve výši 54 000 Kč – na pořízení počítačového vybavení, mobilního telefonu, 

digitálního fotoaparátu, skartovacího stroje a kancelářské židle v rámci projektu MAP. 

 
SENIOR TAXI 
 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

4349 624  Ostatní sociální péče a pomoc 

 ostatním skupinám obyvatelstva 

 (senior taxi) 

414,0 - 414,0 0,0 

4349 3XX  Ostatní sociální péče a pomoc 

 ostatním skupinám obyvatelstva 

 (senior taxi) 

48,6 + 264,0 312,6 

4349 01X  Ostatní sociální péče a pomoc 

 ostatním skupinám obyvatelstva 

 (senior taxi) 

0,0 + 150,0 150,0 



 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3XX  Magistrát - provoz 28 322,8 + 264,0 28 586,8 

01X  Magistrát - platy, pojistné, školení 164 639,1 + 150,0 164 789,1 

 

Příslušné odbory požádaly o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 

414 000 Kč na provoz služby Senior taxi v Přerově z důvodu změny způsobu její realizace 

prostřednictvím zaměstnance města.  
 


