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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 

30,0 + 1 347,6 1 377,6 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6114 011  Volby do Parlamentu ČR 815,0 - 570,6 

+ 765,6 

1 010,0 

6114 360  Volby do Parlamentu ČR 582,0 - 582,0 

+ 582,0 

582,0 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 138 058,1 * + 1 152,6 139 210,7 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Do rozpočtu města bude zapojena neinvestiční účelová dotace na volby do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR, konané ve dnech 20. a 21. října 2017, ve výši 1 347 573 Kč. 

Rozpočet většinu výdajů k tomuto účelu již obsahuje, budou posíleny pouze výdaje na 

mzdové položky. Uvolněné finanční prostředky města budou převedeny do rezervy na 

nerozpočtované výdaje. 

 
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

1032 2111 522  Příjmy z poskytování služeb 

 a výrobků (těžba dřeva) 

4 000,0 + 859,9 4 859,9 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6399 2XX  Ostatní finanční operace (daň z příjmů 

 právnických osob za obce, DPH) 

24 737,9 + 859,9 25 597,8 

 

Odbor ekonomiky požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 859 900 Kč. Část 

zvýšeného příjmu z těžby dřeva v městských lesích bude použita na úhradu daně z přidané 

hodnoty, k jejímuž navýšení došlo nárůstem těchto příjmů. 
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DOTACE NA PODPORU PREVENCE KRIMINALITY 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 4216 210  Ostatní investiční přijaté 

 transfery ze státního rozpočtu 

302,8 + 327,7 630,5 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

5311 900  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500422 

 - Modernizace MKDS) 

765,0 + 327,7 

- 327,7 

765,0 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 139 210,7 * + 327,7 139 538,4 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

Městská policie požádala na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR o zapojení účelové 

investiční dotace ve výši 327 667 Kč. Projekt z dotačního titulu Podpora prevence kriminality 

s názvem „Přerov – Modernizace MKDS – 2. etapa + rozšíření MKDS o kamerový bod 

s příslušenstvím“ byl na počátku roku předfinancován v plné výši. Uvolněné finanční 

prostředky budou převedeny do rezervy města na nerozpočtované výdaje. 

 
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6171 360  Činnost místní správy (správa) 18 228,5 - 15,0 18 213,5 

3639 360  Komunální služby a územní rozvoj j. n. 255,0 + 15,0 270,0 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3XX  Magistrát - provoz 30 980,3 - 15,0 30 965,3 

 

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 

15 000 Kč – na zvýšené provozní výdaje u pronajatých prostor v budově Smetanova 7            

a Blahoslavova 3. 
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PAR POL ORJ  PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6171 3113 360  Příjmy z prodeje ostatního 

 hmotného dlouhodobého 

 majetku 

0,0 + 136,0 136,0 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6171 360  Činnost místní správy (správa) 18 213,5 * + 136,0 18 349,5 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3XX  Magistrát - provoz 30 965,3 * + 136,0 31 101,3 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 136 000 Kč. Na 

úhradu vyšších nákladů na poštovné do frankovacího stroje Neopost budou použity finanční 

prostředky získané z prodeje automobilu Škoda Superb. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6171 01X  Činnost místní správy (platy, pojistné aj.) 156 028,1 - 100,0 155 928,1 

6171 360  Činnost místní správy (správa) 18 349,5 * + 100,0 18 449,5 

* 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 165 197,2 - 100,0 165 097,2 

3XX  Magistrát - provoz 31 101,3 * + 100,0 31 201,3 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
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Příslušné odbory požádaly o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ze státní 

dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí a na výkon přímé sociální práce v celkové výši 

100 000 Kč. V souvislosti s přijetím 2 nových sociálních pracovnic bude nakoupen 

kancelářský nábytek, mobilní telefony aj. a dále budou finanční prostředky použity na úhradu 

zvýšených výdajů za teplo. 

 
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) 139 538,4 * - 2 600,0 136 938,4 

3639 530  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500442 

 - Převod pozemků p. č. 2152/1 a 2152/2 

 (Čechova 43)) 

0,0 + 2 600,0 2 600,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

rozpočtu celkem o 2 600 000 Kč – na úhradu kupní ceny pozemků p. č. 2152/1 a 2152/2 

(Čechova 43). Použity budou finanční prostředky z rezervy vyčleněné k těmto účelům 

(2 150 000 Kč) a částečně z rezervy na nerozpočtované výdaje (450 000 Kč). 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3639 3112 510  Příjmy z prodeje ostatních 

 nemovitostí a jejich částí 

14 500,0 - 14 000,0 500,0 

 1111 210  Daň z příjmů fyzických osob 

 placená plátci 

110 000,0 + 4 331,7 114 331,7 

 1211 210  Daň z přidané hodnoty 228 322,0 + 4 000,0 232 322,0 

1032 2111 522  Příjmy z poskytování služeb 

 a výrobků (těžba dřeva) 

4 859,9 * + 5 172,1 10 032,0 

3322 2132 51X  Příjmy z pronájmu ost. 

 nemovitostí a jejich částí 

 (zámek, TGM 8) 

1 299,0 + 35,1 1 334,1 

3639 2132 5XX  Příjmy z pronájmu ost. 

 nemovitostí a jejich částí 

4 793,3 + 461,1 5 254,4 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

rozpočtu o 14 000 000 Kč. Jelikož plánovaný prodej nemovitosti Chemik nebude v letošním 

roce realizován, budou v rozpočtu sníženy příslušné příjmy. Toto snížení bude kompenzováno 

zejména zvýšenými předpokládanými příjmy na daních a z těžby dřeva. 
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PAR POL ORJ  PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3639 3112 510  Příjmy z prodeje ostatních 

 nemovitostí a jejich částí 

500,0 * - 500,0 0,0 

3613 3112 530  Příjmy z prodeje ostatních 

 nemovitostí a jejich částí 

0,0 + 500,0 500,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

finančních prostředků ve výši 500 000 Kč – z důvodu uskutečnění prodeje 9 nebytových 

prostor – výměníkových stanic v bytových domech společnosti Teplo Přerov, a. s. 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 3111 530  Příjmy z prodeje pozemků 5 539,0 - 2 485,3 

+ 384,5 

3 438,2 

 1361   Správní poplatky 12 051,0 + 1,0 12 052,0 

3639 2111   Příjmy z poskytování služeb 

 a výrobků (služby aj.) 

1 150,0 + 74,0 1 224,0 

3639 2119 530  Ostatní příjmy z vlastní činnosti 

 (věcná břemena) 

500,0 + 300,0 800,0 

3639 2132 5XX  Příjmy z pronájmu ost. 

 nemovitostí a jejich částí 

5 254,4 * + 6,0 5 260,4 

 2324   Přijaté nekapitálové příspěvky 

 a náhrady 

551,7 + 50,0 601,7 

3613 3112 530  Příjmy z prodeje ostatních 

 nemovitostí a jejich částí 

500,0 * + 1 669,8 2 169,8 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 
 

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

v příjmové části rozpočtu v celkové výši 2 485 300 Kč. Plánovaný prodej pozemků v lokalitě 

Lužní v k. ú. Přerov nebude v letošním roce realizován, proto budou v rozpočtu sníženy 

příslušné příjmy. Navýšeny budou zejména příjmy z prodeje ostatních nemovitostí z důvodu 

předpokládaného prodeje CO krytů, příjmy za prodej podílů na pozemcích pod bytovými 

domy, příjmy za zřízení věcných břemen v souvislosti s budováním dálnice D1 a jiných 

objektů.  
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ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ  

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3111 2122 610  Odvody příspěvkových 

 organizací (MŠ) 

365,1 + 2,1 367,2 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3111 610  Mateřské školy 22 846,4 + 2,1 22 848,5 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 61 550,7 + 2,1 61 552,8 

 

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

o 2 100 Kč. Bude zvýšen příspěvek na odpisy nemovitého majetku na základě změny 

odpisového plánu z důvodu zbudování kanalizace na odloučeném pracovišti MŠ Optiky, 

Přerov v Kozlovicích. 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3113 2122 610  Odvody příspěvkových 

 organizací (ZŠ) 

2 928,0 + 3,2 2 931,2 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3113 610  Základní školy 28 314,5 + 3,2 28 317,7 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 61 552,8 * + 3,2 61 556,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
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Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – zvýšení rozpočtu celkem       

o 3 200 Kč. Bude zvýšen příspěvek na odpisy nemovitého majetku na základě změny 

odpisového plánu z důvodu změny podílu doplňkové činnosti ZŠ a MŠ J. A. Komenského 

Přerov – Předmostí, Hranická 14. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 136 938,4 * - 230,0 136 708,4 

3111 610  Mateřské školy 22 848,5 * + 230,0 23 078,5 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 61 556,0 * + 230,0 61 786,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

ZŠ a MŠ J. A. Komenského Přerov – Předmostí, Hranická 14 o 230 000 Kč. Část finančních 

prostředků původně vyčleněných v rezervě na zateplení ZŠ Boženy Němcové 16 bude použita 

na opravu plotu z důvodu zajištění bezpečnosti dětí před nepřizpůsobivými občany a na 

pořízení altánu k pískovišti v MŠ Pod skalkou. 

 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘEROVĚ 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 136 708,4 * - 158,0 136 550,4 

3314 610  Činnosti knihovnické 

 (Městská knihovna) 

14 787,4 + 158,0 14 945,4 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

610  Městská knihovna 14 787,4 + 158,0 14 945,4 
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Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení příspěvku Městské 

knihovně v Přerově, příspěvkové organizaci o 158 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy na 

havárie budou použity na opravu poškozeného povrchu terasy, která je umístěna nad skladem 

knihovního fondu. Narušení dlažby a izolace se projevuje zatečením a může dojít k poškození 

zde umístěného knihovního fondu. 

 
SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 625  Sociální služby města Přerova 48 936,5 - 128,0 48 808,5 

4351 540  Osobní asistence, pečovatelská 

 služba a podpora samostatného 

 bydlení 

11 933,8 + 128,0 12 061,8 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

625  Sociální služby města Přerova 48 936,5 - 128,0 48 808,5 

 

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

příspěvku pro Sociální služby města Přerova o 128 000 Kč. V rozpočtu Sociálních služeb 

města Přerova byly obsaženy finanční prostředky určené na rekonstrukce sociálních                

a hygienických zařízení v domech s pečovatelskou službou Trávník, Fügnerova a Předmostí. 

Rozpočtovým opatřením č. 14 a 15 Zastupitelstvo města Přerova schválilo snížení provozního 

příspěvku pro Sociální služby města Přerova o 500 000 Kč dle původně zpracované 

projektové dokumentace. Náklady na uvedené rekonstrukce se dle nově zpracované 

dokumentace zvýšily na celkovou částku 628 000 Kč. Příslušná částka k dofinancování bude 

převedena odboru správy majetku a komunálních služeb, který bude rekonstrukce realizovat. 


