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Důvodová zpráva: 

DOTACE Z PROGRAMU PREVENCE KRIMINALITY 
 

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

rozpočet       
po úpravě 

 4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté 

 transfery ze stát. rozpočtu 

12 269,8 + 1 233,0 13 502,8 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

4349   Ostatní sociální péče a pomoc 

 ostatním skupinám obyvatelstva 

 (APK, manažer aj.) 

3 157,2 + 1 071,0 

- 1 071,0 

+ 162,0 

- 162,0 

3 157,2 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 163 457,5 + 1 233,0 164 690,5 

 
Příslušné odbory požádaly na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR o zapojení účelové 
neinvestiční dotace v rámci Programu prevence kriminality na rok 2017 ve výši 1 233 000 Kč 
do rozpočtu města. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci projektů Asistent prevence 
kriminality 2017 (1 071 000 Kč) a Domovník – preventista (162 000 Kč). Rozpočet města již 
výdaje k tomuto účelu obsahuje, proto budou uvolněné finanční prostředky převedeny do 
rezervy na akce nad 500 tis. Kč. 

 
DOTACE NA VÝKON PŘÍMÉ SOCIÁLNÍ PRÁCE 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

6409 2329 210  Ostatní nedaňové příjmy j. n. 

 (transfery ze stát. rozpočtu) 

3 625,0 - 2 000,0 1 625,0 

 4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté 

 transfery ze stát. rozpočtu 

13 502,8 * + 6 187,5 19 690,3 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu  
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

6171 01X  Činnost místní správy 

 (platy, pojistné aj.) 

155 928,1 + 5 850,0 

- 5 800,0 

155 978,1 

6171 35X  Činnost místní správy (informatika, 

 GIS) 

11 293,6 + 100,6 11 394,2 

6171 360  Činnost místní správy (správa) 17 941,6 + 236,9 18 178,5 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 164 690,5 * + 3 800,0 168 490,5 

* 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 165 132,1 + 50,0 165 182,1 

3XX  Magistrát - provoz 30 592,8 + 337,5 30 930,3 

 

Příslušné odbory požádaly na základě rozhodnutí MPSV ČR o zapojení dotace na výkon 
sociální práce ve výši 6 187 500 Kč do rozpočtu města. Dotace je prioritně směřována            
k čerpání prostředků na osobní výdaje spojené s činnostmi sociální práce v přenesené 
působnosti. Vzhledem k tomu, že rozpočet města část výdajů k tomuto účelu již obsahuje, 
budou posíleny jen výdaje na vzdělávání (50 000 Kč), na nákup výpočetní techniky – PC 
sestava a 2 multifunkční zařízení (100 600 Kč), provozní výdaje, pořízení nábytku, 
kancelářských potřeb a pohonných hmot (236 900 Kč). Uvolněné finanční prostředky města 
budou převedeny do rezervy na akce nad 500 tis. Kč. 
 
MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté 

 transfery ze státního rozpočtu 

19 690,3 * + 1 021,7 20 712,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu  
 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

3113 612  Základní školy (projekt MAP) 1 147,5 + 1 021,7 

- 500,0 

1 669,2 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 168 490,5 * + 500,0 168 990,5 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu  
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 
ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

61X  Školská zařízení 58 204,3 + 521,7 58 726,0 

 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření - zapojení účelové 
neinvestiční dotace ve výši 1 021 739,29 Kč od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání do rozpočtu města. Finanční 
prostředky jsou určeny na projekt v rámci Výzvy 02_15_005 Místní akční plány rozvoje 
vzdělávání, investiční priority 1 – Omezování a prevence předčasného ukončování školní 
docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, 
k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, 
které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy, prioritní osy 3 – 
Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání v souladu 
s ustanovením § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). Vzhledem k tomu, že rozpočet města část výdajů 
k tomuto účelu již obsahuje, bude část finančních prostředků ve výši 500 000 Kč převedena 
do rezervy na nerozpočtované výdaje. Zbývající část předfinancování bude na základě 
rozhodnutí odpovědných osob do rozpočtu města vrácena až po obdržení další části dotace, 
aby byla zajištěna kontinuální návaznost plateb. 

 
ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC  
 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 168 990,5 * - 550,0 168 440,5 

 025  Projektové dokumentace 

 (investice) 

17 301,4 + 550,0 17 851,4 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 550 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy na nerozpočtované výdaje budou použity na 
zpracování projektových dokumentací na realizaci akce „Propojení cyklostezek Velká Dlážka 
– Hranická“, které souvisí s připravovaným projektem Správy železniční dopravní cesty 
týkající se rekonstrukce železniční stanice Přerov, jejíž součástí je tubus pod tratí, který by byl 
využíván cyklisty. 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 168 440,5 * - 2 000,0 166 440,5 

 025  Projektové dokumentace 

 (investice) 

17 851,4 * + 2 000,0 19 851,4 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 
 
Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 2 000 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy na nerozpočtované výdaje budou použity na 
zpracování projektových dokumentací na realizaci akce „Cyklostezka Předmostí – Čekyně – 
Penčice“. 

 
ODBOR EKONOMIKY 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 1122 210  Daň z příjmů právnických 

 osob za obce 

24 000,0 - 4 096,4 19 903,6 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

6399 2XX  Ostatní finanční operace (daň 

 z příjmů práv. osob za obce, DPH) 

28 824,1 - 4 096,4 24 727,7 

 
Odbor ekonomiky požádal o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu o 4 096 400 Kč.                     
V rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2017 byla za účelem úhrady daně z příjmu 
právnických osob za město vyčleněna částka 24 mil. Kč. Na základě zpracování daňového 
přiznání činí tato daň za rok 2016 částku 19 903 530 Kč. Vzhledem k tomu, že město je 
současně i příjemcem této daně, bude v odpovídající výši upravena příjmová i výdajová část 
rozpočtu. 

 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 
 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 166 440,5 * - 1 350,0 165 090,5 

2212 550  Silnice 8 531,1 + 850,0 9 381,1 

2219 550  Ostatní záležitosti pozemních 

 komunikací 

8 355,3 + 500,0 8 855,3 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
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Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtová opatření – posílení 
rozpočtu celkem o 1 350 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy budou vynaloženy na: 
� odstranění havarijních stavů místních i účelových komunikací, zajištění údržby 

komunikací nad rámec smlouvy s Technickými službami města Přerova a zajištění 
diagnostiky vozovek s návrhem technologie jejich oprav (850 000 Kč), 

� předláždění chodníků (500 000 Kč). 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 165 090,5 * - 4 000,0 161 090,5 

3639 530  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500428 

 - Převod pozemků pod zimním 

 stadionem) 

0,0 + 4 000,0 4 000,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu o 4 000 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy budou použity k úhradě převodu 
pozemků, které se nacházejí pod zimním stadionem v Přerově, z vlastnictví České republiky – 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 
KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA 
 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 161 090,5 * - 27,3 161 063,2 

 141  Kulturní a informační služby města 

 Přerova 

16 343,2 + 27,3 16 370,5 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 
ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

141  Kulturní a informační služby města 

 Přerova 

16 343,2 + 27,3 16 370,5 

 
Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu Kulturních                   
a informačních služeb města Přerova celkem o 27 300 Kč. Finanční prostředky z rezervy 
rozpočtu budou použity na zajištění vystoupení několika hudebních skupin v ulicích města 
v rámci Evropského dne hudby. 
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘEROVĚ 
 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 161 063,2 * - 317,2 160 746,0 

3314 610  Činnosti knihovnické 

 (Městská knihovna) 

14 346,4 + 317,2 14 663,6 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

610  Městská knihovna 14 346,4 + 317,2 14 663,6 

 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení příspěvku Městské 
knihovně v Přerově, příspěvkové organizaci o 317 200 Kč. Finanční prostředky z rezervy na 
nerozpočtované výdaje budou použity na navýšení mezd včetně odvodů, v souladu s novelou 
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách         
a správě, ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti dnem 1.7.2017. 

 
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) 

1 625,0 * - 1 625,0 0,0 

 4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté 

 transfery ze stát. rozpočtu 

20 712,0 * + 5 600,1 26 312,1 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy  
 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

6171 01X  Činnost místní správy 

 (platy, pojistné aj.) 

155 978,1 * - 5 500,1 

+ 5 550,1 

156 028,1 

6171 360  Činnost místní správy (správa) 18 178,5 * + 50,0 18 228,5 

 410  Projektové dokumentace 

 (koncepce a rozvoj) 

5 531,7 + 660,0 6 191,7 

5311 360  Bezpečnost a veřejný pořádek 533,0 + 60,0 593,0 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

3412 510  Sportovní zařízení v majetku obce 491,1 + 395,0 886,1 

4379 635  Ostatní služby a činnosti v oblasti 

 sociální prevence 

90,9 + 24,9 115,8 

 141  Kulturní a informační služby města 

 Přerova 

16 370,5 * + 257,6 16 628,1 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 160 746,0 * + 2 477,6 163 223,6 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy  
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 
ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

01X  Magistrát - platy, pojistné, školení 165 182,1 * + 50,0 165 232,1 

3XX  Magistrát - provoz 30 930,3 * + 50,0 30 980,3 

141  Kulturní a informační služby města Přerova 16 370,5 * + 257,6 16 628,1 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy  
 
Příslušné odbory požádaly na základě rozhodnutí MPSV ČR o zapojení 2. části účelové 
neinvestiční dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných 
v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2017 ve výši 5 600 050 Kč. Rozpočet města na 
položce Ostatní nedaňové příjmy j. n. zahrnuje zbývající část dotace ve výši 1 625 000 Kč, 
která bude tímto převedena. Rozpočet výdaje k tomuto účelu již obsahuje, budou posíleny jen 
výdaje na vzdělávání (50 000 Kč), na kancelářský materiál a tonery (50 000 Kč). Uvolněné 
finanční prostředky města budou použity na: 
� zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení                  

a provádění stavby na cyklostezku v ulici Palackého (660 000 Kč), 
� výdaje spojené s nákupem pokutových a příkazových bloků pro potřeby městské policie   

a na dorovnání záloh za elektrickou energii (60 000 Kč), 
� zvýšení skleněného mantinelu v celkové délce 59 m a instalaci hliníkových dveří 

v prostoru MIX zóny na zimním stadionu v Přerově (395 000 Kč), 
� dofinancování koncertu a služeb s ním spojených na akci Senior symposium 2017 

(24 900 Kč), 
� navýšení mezd včetně odvodů, v souladu s novelou nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,             

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších 
předpisů, která nabyla účinnosti dnem 1.7.2017 pro pracovníky Kulturních a informačních 
služeb města Přerova (257 600 Kč). 

Zbývající finanční prostředky ve výši 2 477 600 Kč budou převedeny do rezervy na akce nad 
500 tis. Kč. 
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ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC  
 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 163 223,6 * - 950,0 162 273,6 

 025  Projektové dokumentace 

 (investice) 

19 851,4 * + 950,0 20 801,4 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy  
 
Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 950 000 Kč. Část finančních prostředků vyčleněných v rezervě na vybudování nového 
mostu ev. č. Př/ŽE-M01 přes Olešnici v Žeravicích bude použita na zpracování projektových 
dokumentací potřebných k jeho realizaci. 

 
PARKOVIŠTĚ, VNITROBLOK UL. ŽIŽKOVA 
 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

 025  Projektové dokumentace 

 (investice) 

20 801,4 * - 100,0 20 701,4 

 550  Projektové dokumentace 

 (doprava) 

950,0 + 100,0 1 050,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Příslušné odbory požádaly o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 
100 000 Kč – na vypracování projektové dokumentace na parkoviště ve vnitrobloku ulice 
Žižkova. Vzhledem k rozsahu projektovaných parkovacích míst (4 parkovací stání) bude 
projektové dokumentace zajišťovat oddělení dopravy odboru správy majetku a komunálních 
služeb. 

 
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ  
 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 162 273,6 * - 400,0 161 873,6 

3111 610  Mateřské školy 21 021,7 + 400,0 21 421,7 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 
ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

61X  Školská zařízení 58 726,0 * + 400,0 59 126,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení příspěvku na provoz 
MŠ Píšťalka Přerov, Máchova 8 o 400 000 Kč. Část finančních prostředků vyčleněných 
v rezervě na opravy a údržbu škol a školských zařízení bude použita na výměnu oken 
v uvedené mateřské škole. 

 
KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA 
 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

3313 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500387 

 - Stavební úpravy kina Hvězda) 

8 203,4 - 93,5 8 109,9 

 141  Kulturní a informační služby města 

 Přerova 

16 628,1 * + 93,5 16 721,6 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 
ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

141  Kulturní a informační služby města 

 Přerova 

16 628,1 * + 93,5 16 721,6 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Příslušné odbory požádaly o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 
93 500 Kč – na úhradu výdajů spojených s uzavřením smlouvy na připojení a zajištění 
požadovaného příkonu pro odběr elektrické energie související s úpravou vzduchotechniky 
v kině Hvězda, které budou hradit Kulturní a informační služby města Přerova.  

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

 2122 141  Odvody příspěvkových 

 organizací (KIS) 

537,1 + 4,4 541,5 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 161 873,6 * - 15,6 161 858,0 

 141  Kulturní a informační služby města 

 Přerova 

16 721,6 * + 20,0 16 741,6 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 
ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

141  Kulturní a informační služby města 

 Přerova 

16 721,6 * + 20,0 16 741,6 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu Kulturních                   
a informačních služeb města Přerova celkem o 20 000 Kč. V souvislosti s převodem 
Památníku Jednoty bratrské do majetku svěřeného k hospodaření této příspěvkové organizaci 
bude posílen příspěvek na její provoz - úklid a údržba památníku (15 600 Kč) a příspěvek na 
odpisy nemovitého majetku (4 400 Kč), jehož navýšení se současně promítne i v příjmové 
části rozpočtu. K těmto účelům budou použity finanční prostředky z rezervy rozpočtu. 
 
 


