
Důvodová zpráva: 

ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 136 550,4 - 1 750,0 134 800,4 

 025  Projektové dokumentace (investice) 26 562,4 + 1 750,0 28 312,4 

 

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

o 1 750 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy budou použity na vypracování projektových 

dokumentací kanalizačních přípojek pro napojení nemovitostí v místních částech Čekyně       

a Penčice. 

 
KANCELÁŘ PRIMÁTORA 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 134 800,4 * - 132,0 134 668,4 

3316 110  Vydavatelská činnost 100,0 + 132,0 232,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 132 000 Kč. 

Finanční prostředky z rezervy budou použity na dotisk 500 kusů knihy Procházka 

zapomenutým Přerovem, která měla velmi pozitivní ohlas a celý náklad byl v krátké době 

zcela rozebrán. 

 
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ  

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3113 2122 610  Odvody příspěvkových 

 organizací (ZŠ) 

2 931,2 - 1,3 2 929,9 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3113 610  Základní školy 28 517,5 - 1,3 28 516,2 



 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 61 903,0 - 1,3 61 901,7 

 

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

o 1 300 Kč. Bude snížen příspěvek na odpisy nemovitého majetku na základě změny 

odpisového plánu z důvodu změny podílu hlavní a doplňkové činnosti ZŠ Přerov, Svisle 13. 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3113 2122 610  Odvody příspěvkových 

 organizací (ZŠ) 

2 929,9 * - 4,2 2 925,7 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3113 610  Základní školy 28 516,2 * - 4,2 28 512,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 61 901,7 * - 4,2 61 897,5 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

o 4 200 Kč. Bude snížen příspěvek na odpisy nemovitého majetku na základě změny 

odpisového plánu z důvodu změny podílu hlavní a doplňkové činnosti ZŠ Přerov, Velká 

Dlážka 5. 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3141 2122 610  Odvody příspěvkových 

 organizací (ZŠS) 

397,0 + 4,3 401,3 

 

 



 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3141 610  Školní stravování 6 190,8 + 4,3 6 195,1 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 61 897,5 * + 4,3 61 901,8 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

o 4 300 Kč. Bude navýšen příspěvek na odpisy nemovitého majetku na základě změny 

odpisového plánu z důvodu změny podílu hlavní a doplňkové činnosti ZŠS Přerov, 

Kratochvílova 30. 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3113 2122 610  Odvody příspěvkových 

 organizací (ZŠ) 

2 925,7 * - 4,5 2 921,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3113 610  Základní školy 28 512,0 * - 4,5 28 507,5 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 61 901,8 * - 4,5 61 897,3 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

o 4 500 Kč. Bude snížen příspěvek na odpisy nemovitého majetku na základě změny 

odpisového plánu z důvodu změny podílu hlavní a doplňkové činnosti ZŠ Přerov, U tenisu 4. 

 



 

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) 134 668,4 * - 89,0 134 579,4 

 141  Kulturní a informační služby města 

 Přerova 

16 771,6 + 89,0 16 860,6 

* 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 

16 771,6 + 89,0 16 860,6 

 

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu Kulturních                   

a informačních služeb města Přerova o 89 000 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 1.11.2017. 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 2122 141  Odvody příspěvkových 

 organizací (KIS) 

541,5 - 66,7 474,8 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 141  Kulturní a informační služby města 

 Přerova 

16 860,6 * - 66,7 16 793,9 

* 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 

16 860,6 * - 66,7 16 793,9 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 



 

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu Kulturních                   

a informačních služeb města Přerova o 66 700 Kč. Příspěvek na odpisy nemovitého majetku 

v kině Hvězda se snižuje o 56 300 Kč a v Městském domě o 10 400 Kč. Jeho snížení se 

současně promítne i v příjmové části rozpočtu.  

 
ZAPOJENÍ DOTACÍ DO ROZPOČTU MĚSTA 2017 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 4216 210  Ostatní investiční přijaté 

 transfery ze státního rozpočtu 

630,5 + 3 361,4 3 991,9 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3322 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500233 

 - Energetická opatření Městského 

 domu v Přerově) 

12 288,0 + 3 361,4 

- 3 361,4 

12 288,0 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 134 579,4 * + 3 361,4 137 940,8 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

Do rozpočtu města bude zapojena investiční dotace z Operačního programu životní prostředí, 

v rámci výzvy Ministerstva životního prostředí ve výši 3 361 350,80 Kč určená na 

energetická opatření Městského domu v Přerově. Vzhledem k tomu, že předmětné výdaje 

k těmto účelům jsou již v rozpočtu obsaženy, budou uvolněné finanční prostředky města 

převedeny do rezervy na nerozpočtované výdaje. 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 4113 210  Neinvestiční přijaté transfery 

 ze státních fondů 

241,7 + 238,5 480,2 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2219   Akce nad 500 tis. Kč (org. 500334 

 - Plán udržitelné mobility města 

 Přerova) 

2 175,9 - 238,5 

+ 238,5 

2 175,9 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 137 940,8 * + 238,5 138 179,3 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 



Do rozpočtu města bude zapojena neinvestiční dotace ze Státního fondu životního prostředí 

ČR ve výši 238 475 Kč určená na Plán udržitelné mobility města Přerova. Vzhledem k tomu, 

že předmětné výdaje k těmto účelům jsou již v rozpočtu obsaženy, budou uvolněné finanční 

prostředky města převedeny do rezervy na nerozpočtované výdaje. 

 
KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 141  Kulturní a informační služby města 

 Přerova 

16 793,9 * - 1 100,0 15 693,9 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 138 179,3 * + 1 100,0 139 279,3 

* 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 

16 793,9 * - 1 100,0 15 693,9 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu Kulturních                   

a informačních služeb města Přerova o 1 100 000 Kč. Příspěvek na provoz této organizace 

bude snížen, jelikož vánoční oslavy realizuje pro statutární město Přerov dodavatelským 

způsobem jiný subjekt. 

 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘEROVĚ 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3314 610  Činnosti knihovnické 

 (Městská knihovna) 

14 945,4 - 20,4 14 925,0 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 139 279,3 * + 20,4 139 229,7 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

610  Městská knihovna 14 945,4 - 20,4 14 925,0 



 

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

knihovně v Přerově, příspěvkové organizaci o 20 400 Kč – z důvodu nedočerpání 

spolufinancování projektu na pořízení e-knih. 
 


