
Důvodová zpráva: 

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) 

8 370,0 - 4 745,0 3 625,0 

 4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté 

 transfery ze stát. rozpočtu 

2 991,7 + 4 745,0 7 736,7 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6171 01X  Činnost místní správy 

 (platy, pojistné aj.) 

155 928,1 - 4 180,0 

+ 4 180,0 

155 928,1 

6171 360  Činnost místní správy (správa) 17 591,6 - 465,0 

+ 465,0 

17 591,6 

6171 621  Činnost místní správy (SPOD) 100,0 - 100,0 

+ 100,0 

100,0 

 

Na základě rozhodnutí MPSV ČR bude do rozpočtu města zapojena 1. část účelové 

neinvestiční dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných 

v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2017 ve výši 4 744 950 Kč. Rozpočet města na 

položce Ostatní nedaňové příjmy j. n. obsahuje dotaci v  předpokládané výši 6 370 000 Kč, 

tímto bude její přiznaná část ve výši 4 744 950 Kč převedena. Rozpočet výdaje k tomuto 

účelu již obsahuje, bude doplněn pouze účelový znak. 

 
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 

156 121,0 * + 104 800,0 260 921,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2212 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500363 

 - Mosty přes tratě SŽDC v Přerově, 

 ul. Dluhonská) 

0,0 + 104 800,0 104 800,0 

 

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

o 104 800 000 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2016, konkrétně 



z nečerpané rezervy na tuto akci, z rezervy původně určené na Přestupní terminál za nádražím 

v Přerově a na opravu kina Hvězda a ze zlepšeného plnění daňových příjmů, budou použity 

na realizaci akce „Mosty přes tratě SŽDC v Přerově, ul. Dluhonská“. Jedná se o demolici 

stávajících mostů, realizaci dvou nových mostních objektů, vybudování nových opěrných zdí 

a provizorní úpravy napojení místní komunikace na nové mostní objekty. Záměrem města je  

k předfinancování akce využít prostředky získané z úvěru. Jakmile dojde k uzavření úvěrové 

smlouvy, budou zdroje, s výjimkou spoluúčasti města, vráceny zpět do rezervy k původně 

zamýšleným účelům. 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

260 921,0 * + 1 058,0 261 979,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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) 

3 100,0 + 1 058,0 4 158,0 

 

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

o 1 058 000 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2016 budou použity na 

doplnění části technologie, která byla původně součástí plnění provozovatele (Teplo Přerov, 

a. s.) a na aktualizaci stavební a technologické části projektu. 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

261 979,0 * + 25 500,0 287 479,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

4351 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500347 

 - Zateplení DPS U Žebračky 18) 

0,0 + 25 500,0 25 500,0 

 

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

o 25 500 000 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2016, konkrétně 

z nečerpané rezervy na zateplení objektu DPS Trávník 1 a zčásti na energetická opatření ZŠ 

Boženy Němcové, budou použity na realizaci energetických opatření DPS U Žebračky 18 

v Přerově. Jedná se o rekonstrukci a zateplení objektu za použití kontaktního zateplovacího 

systému ETICS. 

 



KANCELÁŘ PRIMÁTORA 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

287 479,0 * + 172,0 287 651,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2219 120  Ostatní záležitosti pozemních 

 komunikací 

10,0 + 172,0 182,0 

 

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 172 000 Kč. 

Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2016 budou použity na zabezpečení 

Mezinárodního studentského dopravně-inženýrského projektového semináře 2017 v Přerově. 

Bude hrazeno ubytování a stravování zahraničních účastníků. Dále město zorganizuje pro 

všechny společný workshop v Městském domě s pohoštěním. 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

287 651,0 * + 31,5 287 682,5 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2331 130  Úpravy vodohospodářsky 

 významných a vodárenských toků 

124,8 + 31,5 156,3 

 

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 31 500 Kč. Finanční 

prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2016 budou použity na pořízení nové telemetrické 

stanice na srážkovém měrném bodu v Penčicích. Pojišťovna uznala pojistnou událost, kdy 

telemetrická stanice byla v roce 2016 poškozena a koncem roku uhradila městu pojistné 

plnění ve výši 30 485 Kč. 

 
ODBOR EKONOMIKY 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 1383 230  Zrušený odvod z výherních 

 hracích přístrojů 

19 000,0 - 16 000,0 3 000,0 

 1381 230  Daň z hazardních her 0,0 + 16 000,0 16 000,0 



 

Odbor ekonomiky požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 

16 000 000 Kč. Od 01.01.2017 došlo dle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě ke zřízení 

nové příjmové položky – Daň z hazardních her, na kterou se zařazuje daň podle zákona         

č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. Z tohoto důvodu bude očekávaný příjem této daně 

v letošním roce přesunut ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístrojů na tuto položku.  

 
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY  

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

287 682,5 * + 1 656,0 289 338,5 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6171 35X  Činnost místní správy 

 (informatika, GIS) 

9 637,6 + 1 656,0 11 293,6 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3XX  Magistrát - provoz 28 586,8 + 1 656,0 30 242,8 

 

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 1 656 000 Kč. 

Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2016 budou použity na výměnu diskového 

pole, které je na hranici své životnosti, došlo k selhání jednoho ze dvou řadičů a může dojít ke 

ztrátě nebo poškození dat v datovém úložišti. 

 
REZERVA ROZPOČTU 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

289 338,5 * + 9 500,0 298 838,5 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 12 591,6 + 9 500,0 22 091,6 

 



V rezervě rozpočtu 2016 byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 9 500 000 Kč z důvodu 

dvou probíhajících soudních sporů týkajících se kompenzace provozu autobusové dopravy ve 

městě. V jednom případě podal dopravce odvolání proti prvostupňovému rozhodnutí              

o zamítnutí žaloby a ve druhém případě byl návrh na správní řízení z podnětu dopravce 

zamítnut, ale tento ještě může podat správní žalobu. Výsledky těchto řízení nejsou doposud 

známy, proto budou tyto finanční prostředky ponechány i v rezervě 2017.  

 
MĚSTSKÁ POLICIE 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

298 838,5 * + 90,0 298 928,5 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

5311 900  Bezpečnost a veřejný pořádek 2 948,5 + 90,0 3 038,5 

 

Městská policie požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 90 000 Kč. Finanční 

prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2016 budou použity na renovaci skříněk v šatnách na 

služebně Městské policie v Přerově, pořízení věšáku, botníku a výměnu části nábytku             

v kanceláři.  
 

 


