
Důvodová zpráva: 

DOTACE NA VOLBY 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 4111 210  Neinv. přijaté transfery 

 z všeob. pokladní správy 

 státního rozpočtu 

0,0 + 30,0 30,0 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 151 275,8 - 40,8 151 235,0 

6118 011  Volba prezidenta republiky 0,0 + 70,8 70,8 

 

Do rozpočtu města bude zapojena neinvestiční účelová dotace na úhradu výdajů vzniklých 

v roce 2017 v souvislosti s přípravami volby prezidenta České republiky v roce 2018 ve výši 

30 000 Kč. Zbývající část výdajů potřebných k tomuto účelu bude převedena z rezervy města 

na nerozpočtované výdaje. 

 
ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 151 235,0 * - 313,5 150 921,5 

 025  Projektové dokumentace 

 (investice) 

21 168,9 + 313,5 21 482,4 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

o 313 500 Kč. Část rezervy na nerozpočtované výdaje bude použita na dofinancování 

vypracování projektové dokumentace na realizaci akce „Rekonstrukce rozvodů ústředního 

vytápění, vody a odpadů na ZŠ Přerov, Trávník 27“. Celkové náklady na zpracování všech 

stupňů dokumentace budou činit 580 800 Kč. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ODBOR KONCEPCE A STRATEGICKÉHO ROZVOJE 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 150 921,5 * - 230,0 150 691,5 

3635 430  Územní plánování (studie a ÚPD) 1 906,4 + 230,0 2 136,4 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

o 230 000 Kč. Část rezervy na nerozpočtované výdaje bude použita na pořízení změny 

Územního plánu Prosenice za účelem změny podmínek využití funkčních ploch k možnosti 

realizace protipovodňového opatření na řece Bečvě – záchytný profil plavenin. 

 
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) 150 691,5 * - 190,0 150 501,5 

2212 550  Silnice 9 881,1 + 190,0 10 071,1 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

rozpočtu o 190 000 Kč. Část rezervy na nerozpočtované výdaje bude použita na zpracování 

diagnostiky vozovek účelových komunikací v areálu bývalých Přerovských strojíren včetně 

návrhu technologie jejich oprav. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2221 5XX  Provoz veřejné silniční dopravy 1 985,3 - 500,0 1 485,3 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 150 501,5 * - 230,0 150 271,5 

2221 550  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500438 

 - Autobusová zastávka  

 ul. Sportovní, Přerov - Předmostí) 

0,0 + 730,0 730,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

finančních prostředků ve výši 500 000 Kč a posílení rozpočtu o 230 000 Kč. Část rezervy na 



nerozpočtované výdaje bude použita na dofinancování akce „Autobusová zastávka ul. 

Sportovní, Přerov – Předmostí“, neboť částka 500 000 Kč původně vyčleněná v rozpočtu na 

tuto akci je nedostačující. 

 
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 
 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

4351 2111 620  Příjmy z poskytování 

 služeb a výrobků (žádosti 

 o DPS) 

10,0 + 2,0 12,0 

 4121   Neinvestiční přijaté 

 transfery od obcí 

277,0 + 25,0 302,0 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 150 271,5 * + 27,0 150 298,5 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

o 27 000 Kč – a to v souvislosti se zvýšeným plněním darů od obcí za umístění občanů 

s trvalým pobytem mimo město Přerov do některého z domů s pečovatelskou službou nebo do 

bezbariérově upraveného obecního bytu. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy 

města na nerozpočtované výdaje. 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3113 2122 610  Odvody příspěvkových 

 organizací (ZŠ) 

2 796,4 + 131,6 2 928,0 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3113 610  Základní školy 28 346,3 + 131,6 28 477,9 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 61 396,8 + 131,6 61 528,4 



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

nemovitého majetku ZŠ Přerov, Za mlýnem 1 o 131 600 Kč na základě změny odpisového 

plánu z důvodu předání technického zhodnocení – zateplení budovy. 

 
MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3113 612  Základní školy (projekt MAP) 2 083,0 - 26,5 2 056,5 

3113 3XX  Základní školy (projekt MAP) 54,0 + 26,5 80,5 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 61 528,4 * - 26,5 61 501,9 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

prostředků ve výši 26 500 Kč – na pořízení kancelářského materiálu a vybavení kanceláří 

v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání pro ORP Přerov. 

 
AKCE NAD 500 TIS. KČ 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2212 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500137 

 – Rekonstrukce komunikace v ulici 

 Kainarova) 

3 750,0 - 400,0 3 350,0 

2212 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500134 

 – Rekonstrukce komunikace ve 

 vnitrobloku za ul. Žižkova) 

2 485,0 - 400,0 2 085,0 

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

 – Cyklostezka a chodník Velká 

 Dlážka (ITI)) 

9 200,0 - 2 000,0 7 200,0 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500342 

 – ZŠ B. Němcové - výměna střešní 

 krytiny) 

5 000,0 - 2 000,0 3 000,0 



PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3322 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500127 

 – Revitalizace hradního příkopu 

 zámku v Přerově – oprava hradeb 

 v jihozápadní části hradního příkopu) 

2 200,0 - 800,0 1 400,0 

3745 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500382 

 – Demolice bytových domů na ulici 

 Škodova v Přerově) 

12 000,0 - 8 000,0 4 000,0 

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

 – Energetická opatření DPS 

 U Žebračky 18) 

26 800,0 - 1 000,0 25 800,0 

4351 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500270 

 –DPS Trávník 1, Přerov – 

 energetická opatření) 

0,0 + 14 600,0 14 600,0 

 

Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 

prostředků ve výši 14 600 000 Kč. V rozpočtu jednotlivých akcí nad 500 tis. Kč došlo 

k úspoře finančních prostředků dle výše uvedené tabulky. Uspořené finanční prostředky 

budou použity k financování akce „DPS Trávník 1, Přerov – energetická opatření“. Dojde 

k zateplení objektu, výměně oken, klempířských prvků, k rozšíření lodžií, úpravě vstupního 

přístřešku, výměně plotu a nově provedeny budou zpevněné plochy v zahradě. 

 
ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 150 298,5 * - 300,0 149 998,5 

 025  Projektové dokumentace 

 (investice) 

21 482,4 * + 300,0 21 782,4 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 

 

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

o 300 000 Kč. Část rezervy na nerozpočtované výdaje bude použita na vypracování 

projektové dokumentace na energetická opatření v budově Palackého 1381/25 v Přerově. 

 

 

 

 

 



PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 149 998,5 * - 280,0 149 718,5 

 025  Projektové dokumentace 

 (investice) 

21 782,4 * + 280,0 22 062,4 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

o 280 000 Kč. Část rezervy na nerozpočtované výdaje bude použita na vypracování 

projektové dokumentace na stavbu parkoviště v ulici Kabelíkova v Přerově před budovou 

společnosti Meopta - optika s. r. o. 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

431 820,7 - 3 400,0 428 420,7 

 

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) 

3 400,0 - 3 400,0 0,0 

 

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

o 3 400 000 Kč. Oprava místní komunikace v ulici Kratochvílova bude realizována až 

v příštím roce. Finanční prostředky budou zahrnuty do návrhu rozpočtu Statutárního města 

Přerova na rok 2018. 

 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3613 540  Nebytové hospodářství 5 568,0 - 500,0 5 068,0 

3612 540  Bytové hospodářství 32 803,5 + 168,0 32 971,5 

4351 540  Osobní asistence, pečovatelská služba 

 a podpora samostatného bydlení 

10 941,8 + 332,0 11 273,8 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal v souvislosti s prováděním vyúčtování 

služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor o rozpočtové opatření – převod 



finančních prostředků ve výši 500 000 Kč. Jedná se o výdaje, které jsou ovlivněny skutečnou 

spotřebou jednotlivých služeb nájemci, proto nelze jejich výši předem přesně určit. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3612 540  Bytové hospodářství 32 971,5 * - 20,0 32 951,5 

3613 540  Nebytové hospodářství 5 068,0 * - 8,5 5 059,5 

4351 540  Osobní asistence, pečovatelská služba 

 a podpora samostatného bydlení 

11 273,8 * - 120,0 11 153,8 

3639 51X  Komunální služby a územní rozvoj j. n. 11 277,6 + 40,5 

+ 82,0 

11 400,1 

5512 510  Požární ochrana - dobrovolná část 

 (údržba budov) 

1 071,9 + 26,0 1 097,9 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 

 

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

finančních prostředků v celkové výši 148 500 Kč na vyhotovení průkazů energetické 

náročnosti budov, které přešly při sloučení jednotlivých oddělení odboru správy majetku        

a komunálních služeb pod oddělení bytové správy (66 500 Kč) a dále na částečné financování 

výměny oken v budově Sokolská 26 (82 000 Kč). 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3613 2132 540  Příjmy z pronájmu ost.  

 nemovitostí a jejich částí 

 (nebytové prostory) 

2 700,0 - 400,0 2 300,0 

3612 2132 540  Příjmy z pronájmu ost. 

 nemovitostí a jejich částí (byty) 

27 500,0 + 400,0 27 900,0 

4351 2132 540  Příjmy z pronájmu ost. 

 nemovitostí a jejich částí (DPS) 

2 500,0 + 600,0 3 100,0 

 2324 540  Přijaté nekapitálové příspěvky 

 a náhrady (zálohy na služby 

 spojené s bydlením a nájmem) 

23 070,0 + 232,0 23 302,0 

 

 

 

 

 



PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3612 540  Bytové hospodářství 32 951,5 * - 230,0 32 721,5 

4351 540  Osobní asistence, pečovatelská služba 

 a podpora samostatného bydlení 

11 153,8 * + 780,0 11 933,8 

3612 540  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500369 

 – Oprava balkónů Gen. Štefánika 4 

 a nám. Fr. Rasche 3) 

976,6 + 282,0 1 258,6 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtová opatření – převody 

finančních prostředků a posílení rozpočtu celkem o 832 000 Kč. Přeplatky z vyúčtování 

služeb u bytů a nebytových prostor v prodaných domech, zvýšený příjem z pronájmu u domů 

s pečovatelskou službou a nevyčerpané finanční prostředky původně určené na opravy 

balkónů u domů Kratochvílova 14, Osmek 7 a opravu anglického dvorku u domu 

Kratochvílova 20 budou použity na dofinancování rekonstrukce zídky u domu 

s pečovatelskou službou Na Hrázi 32 (230 000 Kč), na krytí běžných výdajů na opravy           

a údržbu bytů s pečovatelskou službou (350 000 Kč), na dofinancování rekonstrukce              

3 bytových jader u volných bytů v pečovatelském domě Trávník 1 (200 000 Kč) a na 

dofinancování akce „Oprava balkónů Gen. Štefánika 4 a nám. Fr. Rasche 3“ (282 000 Kč). 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3612 540  Bytové hospodářství 32 721,5 * - 1 621,0 31 100,5 

3612 540  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500337 

 – Opravy volných bytů u více domů) 

1 800,0 - 1 800,0 0,0 

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

 – Opravy volných bytů na Jižní čtvrti 

 a nám. Fr. Rasche) 

1 184,0 + 1 361,0 2 545,0 

3612 540  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500440 

 – Opravy fasád u domů Gen. 

 Štefánika 4 a 7, nám. Fr. Rasche 3 

 a Jižní čtvrť I/21 - 24) 

0,0 + 2 060,0 2 060,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

finančních prostředků v celkové výši 3 421 000 Kč. Dvě akce na opravy volných bytů budou 

sloučeny a soutěženy v jednom výběrovém řízení. Jedná se o opravy 9 bytů na nám. Fr. 

Rasche a na Jižní čtvrti. Zbývající část finančních prostředků bude přesunuta na akci „Opravy 

fasád u domů Gen. Štefánika 4 a 7, nám. Fr. Rasche 3 a Jižní čtvrť I/21 – 24“. Na tuto akci 



budou dále přesunuty finanční prostředky z běžného rozpočtu oddělení, které zde byly 

k tomuto účelu rezervovány a finanční prostředky určené na realizaci menších akcí, které 

nebudou v letošním roce provedeny, např. rekonstrukce ležatých kanalizací a rekonstrukce 

balkónů u domu Kojetínská 5. Dále bude k financování této akce použita rezerva určená na 

vyúčtování služeb a úspora na nákladech na žaloby.  

 
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3113 610  Základní školy 28 477,9 * - 163,4 28 314,5 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 149 718,5 * + 163,4 149 881,9 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 61 501,9 * - 163,4 61 338,5 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

o 163 400 Kč. Jedná se o nedočerpání účelově vázaného příspěvku na provoz                        

ZŠ J. A. Komenského a MŠ Hranická 14 na nadstandardní pedagogické služby z důvodu 

hrazení pozice speciálního pedagoga pro období od října do prosince 2017 z dotace              

od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na projekt v rámci Výzvy Podpora škol 

formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I. 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3111 2111 610  Příjmy z poskytování služeb 

 a výrobků (praní prádla) 

817,9 + 2,3 820,2 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3111 610  Mateřské školy 22 464,7 + 2,3 22 649,0 

 

 

 

 



ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 61 338,5 * + 2,3 61 340,8 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

o 2 300 Kč. Plánované příjmy za praní prádla budou do konce roku vyšší z důvodu změny 

počtu dětí a zpřesnění kalkulace na dítě. Ve výdajové části budou posíleny příspěvky 

mateřským školám na praní prádla. 

 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘEROVĚ 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 149 881,9 * - 123,8 149 758,1 

3314 610  Činnosti knihovnické 

 (Městská knihovna) 

14 663,6 + 123,8 14 787,4 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

610  Městská knihovna 14 663,6 + 123,8 14 787,4 

 

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

knihovně v Přerově, příspěvkové organizaci o 123 800 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 nabude účinnosti dnem 1.11.2017. 
 


