
Důvodová zpráva: 

 

ZAPOJENÍ VÝTĚŽKU VEŘEJNÉ SBÍRKY 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 2321   Přijaté neinvestiční dary 0,0 + 14,8 14,8 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

4356 625  Denní stacionáře a centra denních 

 služeb 

0,0 + 14,8 14,8 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 21 149,9 * + 14,8 21 164,7 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – zapojení výtěžku veřejné 

vánoční sbírky do rozpočtu města Přerova. Výtěžek činí celkem 14 757 Kč a bude v souladu 

s účelem veřejné sbírky poukázán ve prospěch subjektu Sociální služby města Přerova, p. o., 

středisko Denní pobyt, na pořízení elektronických knih a relaxačního polohovacího 

masážního křesla pro uživatele sociální služby denní stacionář. 

 
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

3 520,0 + 545,0 4 065,0 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6171 014  Činnost místní správy 210,0 + 545,0 755,0 

 

Kancelář tajemníka požádala o rozpočtové opatření – převod nevyčerpaných finančních 

prostředků ve výši 545 000 Kč do rozpočtu roku 2018. Odbor měl v rozpočtu 2017 vyčleněny 

finanční prostředky na zajištění právní analýzy spočívající ve zhodnocení stávajícího stavu 



zpracování osobních údajů s GDPR a návrhu opatření, která povedou k zajištění souladu 

s GDPR. S ohledem na realizaci výběrového řízení a následné provádění díla je nezbytné 

zajistit jeho financování.  

 
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

4 065,0 * + 5,0 4 070,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3639 360  Komunální služby a územní 

 rozvoj j. n.  

400,0 + 5,0 405,0 

 

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – převod nevyčerpaných finančních 

prostředků ve výši 5 000 Kč do rozpočtu roku 2018. Finanční prostředky budou použity na 

úhradu hloubkového čištění veřejného WC, včetně kompletní dezinfekce celého prostoru ve 

dvorním traktu budovy Smetanova 7, které bylo realizováno ve dnech 27. – 29.12.2017          

a úhrada faktury proběhne v lednu 2018. 

 
ODBOR KONCEPCE A STRATEGICKÉHO ROZVOJE 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

4 070,0 * + 370,0 4 440,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3639 410  Komunální služby a územní 

 rozvoj j. n. (koncepce a rozvoj) 

473,3 + 370,0 843,3 

 

Odbor koncepce a strategického rozvoje požádal o rozpočtové opatření – převod 

nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 370 000 Kč do rozpočtu roku 2018. Finanční 

prostředky budou použity na vyplacení cen a odměn účastníkům urbanistické soutěže 

vyhlášené za účelem nalezení městotvorného řešení území kolem tzv. „průpichu“. Vzhledem 

k termínu dokončení díla a úhradě faktur je nutné převést potřebné zdroje co nejdříve. 

 
 

 

 

 



AKCE NAD 500 TIS. KČ 
 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

4 440,0 * + 82 100,0 86 540,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500390 

 - Modernizace ZŠ Přerov, Za 

 Mlýnem 1 (ITI)) 

0,0 + 8 100,0 8 100,0 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500391 

 - Modernizace ZŠ Přerov, Svisle 13 

 (ITI)) 

0,0 + 11 400,0 11 400,0 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500392 

 - Modernizace ZŠ Přerov,  

 U Tenisu 4 (ITI)) 

0,0 + 13 750,0 13 750,0 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500393 

 - Modernizace ZŠ Předmostí, 

 Hranická 14 (ITI)) 

0,0 + 16 000,0 16 000,0 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500395 

 - Modernizace ZŠ Přerov, 

 Želatovská 8 (ITI)) 

0,0 + 15 400,0 15 400,0 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500396 

 - Modernizace ZŠ Přerov, 

 B. Němcové 16 (ITI)) 

0,0 + 9 750,0 9 750,0 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500397 

 - Modernizace ZŠ Přerov, Velká 

 Dlážka 5 (ITI)) 

0,0 + 7 700,0 7 700,0 

 

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

finančních prostředků v celkové výši 82 100 000 Kč do rozpočtu roku 2018. Tyto finanční 

prostředky budou použity k financování jednotlivých akcí nad 500 tis. Kč dle výše uvedené 

tabulky. S ohledem na zrušení zadávacích řízení na dodavatele a zhotovitele investičních akcí 

z ITI v závěru roku 2017 je nutné zahájit zadávací řízení co nejdříve, aby bylo možné akce 

realizovat v letošním roce.  

 
 


