
Důvodová zpráva: 

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 

318 928,5 + 2 515,0 321 443,5 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2219 550  Ostatní záležitosti pozemních 

 komunikací 

7 343,7 + 155,0 7 498,7 

2221 5XX  Provoz veřejné silniční dopravy 1 455,3 + 110,0 1 565,3 

3322 510  Zachování a obnova kulturních 

 památek (zámek, TGM 8) 

435,0 + 30,0 465,0 

3326 5XX  Pořízení, zachování a obnova 

 hodnot místního kulturního, 

 národního a historického povědomí 

 (kaple, sochy, čestné hroby aj.) 

788,6 + 50,0 838,6 

3421 520  Využití volného času dětí 

 a mládeže 

3 658,2 + 470,0 4 128,2 

3639 530  Komunální služby a územní rozvoj 

 j. n. 

4 363,4 + 1 700,0 6 063,4 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtová opatření - posílení 

rozpočtu celkem o 2 515 000 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2016 

budou vynaloženy na: 

 opravu a částečné odstranění zahrazovacích sloupků na ulicích Husova a Kramářova           

v Přerově (155 000 Kč), 

 dodávku a montáž přístřešku na novou autobusovou zastávku MAD v Lýskách     

(110 000 Kč), 

 narovnání legislativních záležitostí rozúčtování služeb v objektu zámku na Horním 

náměstí 1/1 (30 000 Kč), 

 realizaci hrobu obětí masakru na Švédských šancích v areálu městského hřbitova 

v Přerově (50 000 Kč), 

 výměnu dopadové plochy na dětském hřišti v Předmostí – Ententyky (470 000 Kč), 

 výkup pozemků pod tržním místem a parkovištěm na Žerotínově náměstí do vlastnictví 

města (1 700 000 Kč). 

 



ODBOR EVIDENČNÍCH SPRÁVNÍCH SLUŽEB A OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO 

ÚŘADU 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2221 730  Provoz veřejné silniční dopravy 

 (úhrada kompenzace městské 

 dopravy, příspěvek na provoz 

 příměstské dopravy) 

25 378,8 - 21 380,0 3 998,8 

2292 730  Dopravní obslužnost 0,0 + 21 380,0 21 380,0 

 

Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu požádal o rozpočtové 

opatření – převod finančních prostředků ve výši 21 380 000 Kč. Dle platné rozpočtové 

skladby budou výdaje související s dopravní obslužností zařazeny na nový paragraf. 

 
SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 2229   Ostatní přijaté vratky 

 transferů 

0,0 + 820,0 820,0 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 625  Sociální služby města Přerova 48 616,5 + 820,0 49 436,5 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

625  Sociální služby města Přerova 48 616,5 + 820,0 49 436,5 

 

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

o 820 000 Kč. Část vratky příspěvku na provoz Sociálních služeb města Přerova za rok 2016 

bude použita na: 

  úpravu zahrady u domu s pečovatelskou službou Trávník v návaznosti na plánovanou 

rekonstrukci domu (100 000 Kč), 

 vybudování WC v domě s pečovatelskou službou Předmostí (100 000 Kč), 

 rekonstrukci hygienického zázemí pro pečovatelky v domě s pečovatelskou službou 

Trávník (520 000 Kč), 

 zřízení alternativního pokoje v Domově pro seniory (100 000 Kč). 



 
REZERVA ROZPOČTU 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

321 443,5 * + 110 377,2 431 820,7 

 2229   Ostatní přijaté vratky 

 transferů 

820,0 * + 1 118,8 1 938,8 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 31 586,6 + 111 496,0 143 082,6 

 

Do rezervy rozpočtu budou převedeny finanční prostředky ze zůstatku hospodaření města za 

rok 2016 ve výši 110 377 200 Kč, zbývající část vratky příspěvku na provoz Sociálních 

služeb města Přerova za rok 2016 ve výši 1 100 000 Kč a částka 18 800 Kč jako vratka 

rozdílu mezi ztrátou z provozu a částkou dotace poskytnutou společnosti Teplo Přerov, a. s., 

na rok 2016 (v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace), za účelem: 

 spoluúčasti k projektům (450 000 Kč), 

 vybudování nového mostu v Žeravicích, ul. Pod Lesem (5 000 000 Kč), 

 spolufinancování a předfinancování města projektů ITI (50 250 000 Kč), 

 rekonstrukce školního hřiště ZŠ Za Mlýnem (7 000 000 Kč), 

 spolufinancování stavby silnice I/55 MÚK s ČD Přerov-Předmostí (7 176 000 Kč), 

 vybudování přeložky nízkého napětí na Svépomoci - další etapa (4 010 000 Kč), 

 stavebních úprav kina Hvězda (3 000 000 Kč), 

 úhrady nákladů souvisejících s prodejem objektu Čechova 43 - pokuta, pozemky 

(10 000 000 Kč), 

 financování mimořádných událostí, havárií a dalších nerozpočtovaných výdajů včetně 

úprav vyplývajících z případné změny nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců 

ve veřejné službě a správě – mělo by se vztahovat zejména k zaměstnancům 

příspěvkových organizací (14 000 000 Kč), 

 řešení přechodu infrastruktury na platformu Windows Server 2016 (1 700 000 Kč),  

 spolufinancování stavby silnice I/55 Přerov – průtah centrem, 1. etapa – průpich 

(5 000 000 Kč), 

 vybudování protipožárních opatření v Městském domě (2 500 000 Kč), 

 konání místního referenda (1 410 000 Kč). 

 
 

 

 

 

 



 

DOMOVNÍK - PREVENTISTA 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 143 082,6 * - 229,0 142 853,6 

4349   Ostatní sociální péče a pomoc 

 ostatním skupinám obyvatelstva 

 (APK, manažer aj.) 

2 913,2 + 229,0 3 142,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

01X  Magistrát - platy, pojistné, školení 164 789,1 + 229,0 165 018,1 

 

Kancelář tajemníka požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 229 000 Kč na 

předfinancování dotace z programu Ministerstva vnitra s názvem Domovník – preventista       

a dofinancování spoluúčasti města. Celkové předpokládané náklady projektu činí 248 800 Kč, 

spoluúčast města 86 800 Kč. Finanční prostředky rezervované k tomuto účelu budou použity 

na úhradu mezd pro 3 domovníky a 1 mentora, jejich školení, vzdělávání a supervize. 

Předfinancování pracovních pomůcek a telekomunikačních služeb je již součástí rozpočtu. 

 
CYKLOSTEZKA A CHODNÍK VELKÁ DLÁŽKA 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 142 853,6 * - 9 200,0 133 653,6 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500258 

 - Cyklostezka a chodník Velká 

 Dlážka) 

0,0 + 9 200,0 9 200,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

o 9 200 000 Kč. Finanční prostředky rezervované na spolufinancování a předfinancování 

projektů ITI budou použity na předfinancování akce Cyklostezka a chodník Velká Dlážka. 

Jedná se o aktuální požadavek odboru řízení projektů a investic, aby její realizace mohla 

započít již v letošním roce. Bude požádáno o poskytnutí dotace v rámci projektů ITI, jejíž 

výše může činit až 90 % uznatelných nákladů. 
 


