
Pořadové číslo:  27/7 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 18.4.2017 

Návrh pro 27. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 24. 4. 2017 

Zpravodaj:  Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Plán oprav a údržby mateřských a základních škol na rok 2017 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje plán oprav, údržby a investic nemovitého majetku a pořízení vybavení movitého 

majetku realizované školami zřizovanými statutárním městem Přerovem v roce 2017, dle 

přílohy důvodové zprávy, 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2017 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele: 

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v 

tis. Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

  8115 210 Změna stavu 

krátkodobých 

prostředků na 

bank. účtech 

298 928,5* + 20 000,0 318 928,5 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

PAR ORJ VÝDAJE (v 

tis. Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3111 610 Mateřské 

školy 

11 223,4* + 9 255,0 20 478,4 

3113 610 Základní školy 23 435,8* + 1 250,0 24 685,8 

6409 219 Ostatní 

činnosti j.n. 

(rezerva) 

22 091,6* + 9 495,0 31 586,6 



* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. 

Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

61X Školská zařízení 44 127,5* + 10 505,0 54 632,5 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

projednala danou záležitost na své 66. schůzi konané dne 06. 04. 2017 a podává návrh Zastupitelstvu 

města Přerova schválit navržené usnesení.  

 

Výbor pro školství a sport: 

projednal danou záležitost na svém jednání dne 10. 04. 2017 a doporučuje Zastupitelstvu města 

Přerova schválit navržené usnesení. 

 

Odbor sociálních věcí a školství: 

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

 

Odbor ekonomiky: 

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 

zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové 

opatření – posílení rozpočtu o 20 000 000 Kč. Požadavek bude pokryt z přebytku hospodaření města 

za rok 2016, konkrétně z rezervy původně vymezené na zateplení ZŠ B. Němcové 16. Finanční 

prostředky ve výši 10 505 000 Kč budou použity k posílení příspěvku na provoz MŠ a ZŠ za účelem 

realizace oprav a údržby dle předloženého plánu včetně pořízení vybavení. Částka ve výši 9 495 000 

Kč bude převedena do rezervy rozpočtu se záměrem využití k financování výměny rozvodů vody a 

topení v ZŠ Trávník a výměny elektroinstalace v MŠ Kratochvílova v roce 2018. 

 

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu: 

projednal danou záležitost na svém jednání dne 10. 04. 2017 a doporučuje Zastupitelstvu města 

Přerova schválit plán oprav, údržby a investic nemovitého majetku a pořízení vybavení movitého 

majetku realizované školami zřizovanými statutárním městem Přerovem v roce 2017 vč. rozpočtového 

opatření. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Předložený plán oprav, údržby a investic nemovitého majetku a pořízení vybavení movitého majetku 

pro rok 2017 (dále plán) vychází z objemu finančních prostředků původně vyčleněných na realizaci 

energeticky úsporných opatření a zateplení objektů základních škol. S ohledem na dlouhodobou 

potřebu oprav, údržby a vybavení v objektech základních a mateřských škol zřizovaných statutárním 

městem Přerovem se předkládá orgánům města ke schválení tento plán, který výrazně přispěje ke 

zkvalitnění materiálně technického vybavení objektů škol. Plán vychází z požadavků jednotlivých 

ředitelů škol, které byly předloženy odboru sociálních věcí a školství jako podklad pro přípravu 

rozpočtu na rok 2017.  

  

Větší část finančních prostředků je směřována do mateřských škol, které mají oproti základním školám 

menší možnosti získání finančních prostředků z projektů ITI Olomoucké aglomerace. U mateřských 



škol se preferuje dokončení výměny oken a obnova zastaralého vnitřního vybavení (nábytek, hračky, 

koberce…), které již neodpovídá současným požadavkům podnětného prostředí pro děti předškolního 

věku. Otázka nevyhovujícího vnitřního vybavení mateřských škol je dlouhodobě zmiňována i v 

hodnotících zprávách z inspekční činnosti České školní inspekce a v protokolech z kontrol Krajské 

hygienické stanice.  

Tabulka v příloze č. 1 vychází z cenových nabídek předložených jednotlivými školami. Tyto se mohou 

lišit od cen vzešlých z výběrových řízení. Z tohoto důvodu mohou nastat přesuny finančních 

prostředků mezi jednotlivými subjekty při dodržení účelu využití, a to po odsouhlasení odborem 

sociálních věcí a školství. Při nákupu movitého vybavení (stolky, židličky, lehátka, matrace, 

povlečení, skříňky, koberce, záclony, vybavení šaten…) do výše 100.000 Kč na jednu třídu mateřské 

školy, mohou ředitelky se znalostí aktuálního stavu opotřebení vnitřního vybavení v jednotlivých 

třídách a po dohodě s odborem použít finanční prostředky efektivně a ekonomicky v nejnutnější míře. 

Uspořenou částku lze využít v jiné třídě v rámci jedné mateřské školy, případně k nákupu učebních 

pomůcek, herních prvků nebo k financování investic, oprav a údržby. Plán oprav a údržby mateřských 

a základních škol na rok 2017 byl projednán a diskutován na poradě s řediteli škol dne 10. dubna 

2017.  

Po schválení plánu Zastupitelstvem města Přerova budou jednotlivé akce realizovány řediteli 

konkrétních škol, v souladu s vnitřním předpisem č. 15/2016 Zásady postupů a pravidel zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem 

Přerov.  

 

 


