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Důvodová zpráva: 

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

269 995,1 * + 119,0 270 114,1 

 * počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6402 210  Finanční vypořádání minulých let 0,0 + 119,0 119,0 

 

V loňském roce obdrželo statutární město dotace ve výši 1 198 138 Kč na realizaci projektu 

Asistent prevence kriminality, ve výši 85 000 Kč na realizaci projektu „Veřejné informační 

služby knihoven – podprogram VISK 3“ a ve výši 40 000 Kč na realizaci programu „Podpora 

zabezpečení mateřských a základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti“. 

Z důvodu nedočerpání těchto dotací vznikla vratka v celkové výši 118 969 Kč a to: 

 Asistent prevence kriminality (96 890 Kč), 

 „Veřejné informační služby knihoven – podprogram VISK 3“ (22 078 Kč), 

 „Podpora zabezpečení mateřských a základních škol tvořených třídami 1. stupně 

s počtem tříd do pěti“ (1 Kč). 

Předmětné dotace podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok 2017. 

 
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 + 1 320,3 1 320,3 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

270 114,1 * + 499,7 270 613,8 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6118 011  Volba prezidenta republiky 1 288,0 - 880,0 

+ 880,0 

1 288,0 

6118 360  Volba prezidenta republiky 600,0 - 380,3 

+ 440,3 

660,0 

6115 011  Volby do zastupitelstev územních 

 samosprávných celků 

0,0 + 1 060,0 1 060,0 

6115 360  Volby do zastupitelstev územních 

 samosprávných celků 

0,0 + 700,0 700,0 

 

Do rozpočtu města bude zapojena neinvestiční účelová dotace, která je určena na úhradu 

výdajů vzniklých v souvislosti s volbou prezidenta České republiky v lednu 2018, ve výši 

1 320 237 Kč. Rozpočet většinu výdajů k tomuto účelu již obsahuje, budou posíleny pouze 

výdaje na pronájem výpočetní techniky. Uvolněné finanční prostředky města budou použity 

k předfinancování voleb do zastupitelstev územních samosprávných celků s dofinancováním 

ze zlepšeného plnění daňových příjmů roku 2017. 

 
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

270 613,8 * + 2 017,0 272 630,8 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

5311 011  Bezpečnost a veřejný pořádek (platy, 

 pojistné aj.) 

31 685,0 + 1 092,0 32 777,0 

6171 01X  Činnost místní správy 

 (platy, pojistné aj.) 

179 275,7 * + 878,0 180 153,7 

6330 011  Převody vlastním fondům  

 v rozpočtech územní úrovně  

 (sociální fond) 

4 955,0 + 47,0 5 002,0 

 * počáteční stav navazuje na jiný návrh 
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

01X  Magistrát - platy, pojistné, školení 180 200,7 * + 878,0 181 078,7 

 * počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 

SOCIÁLNÍ FOND 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 4134 013  Převody z rozpočtových 

 účtů 

4 955,0 + 47,0 5 002,0 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6171 013  Činnost místní správy 6 187,9 * + 47,0 6 234,9 

 * počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Kancelář tajemníka požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu celkem                       

o 2 017 000 Kč. Finanční prostředky ze zlepšeného plnění příjmů roku 2017 budou použity 

na: 

 navýšení platů a pojistného u 36 zaměstnanců magistrátu v souvislosti s novelizací 

nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti dnem 01.01.2018 

(878 000 Kč), 

 navýšení platu a pojistného u ředitele Městské policie Přerov v souvislosti s jeho 

zařazením do vyšší třídy dle novely katalogu prací (37 000 Kč), 

 navýšení zvláštního příplatku u strážníků městské policie (1 055 000 Kč), 

 navýšení přídělu do sociálního fondu v souvislosti s navýšením prostředků na platy 

(47 000 Kč). 

 
ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC  

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

272 630,8 * + 4 200,0 276 830,8 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3745 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500458 

 - Demolice objektu Kojetínská 1831) 

6 000,0 + 3 700,0 9 700,0 

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

 - DPS Trávník 1, Přerov –  

 energetická opatření) 

14 600,0 * + 500,0 15 100,0 

 * počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 

Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtová opatření – posílení rozpočtu celkem 

o 4 200 000 Kč. Finanční prostředky ze zlepšeného plnění příjmů roku 2017 budou použity 

k dofinancování akcí nad 500 tis. Kč dle výše uvedené tabulky. Jedná se o demolici objektu 

Kojetínská 1831, kde je třeba provést statické zajištění sousedního bytového domu, včetně 

realizace štítové zdi a stavebních úprav bytových prostor sousedního domu. Druhou akcí je 

zateplení obvodového pláště u DPS Trávník. Dle zpracované projektové dokumentace je třeba 

toto zateplení dofinancovat. Obě akce budou předmětem žádosti o dotaci z programu MMR. 

 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 
 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

276 830,8 * + 300,0 277 130,8 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3326 5XX  Pořízení, zachování a obnova 

 hodnot místního kulturního, 

 národního a historického povědomí 

 (kaple, sochy, čestné hroby aj.) 

1 006,9 * + 300,0 1 306,9 

 * počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 

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

rozpočtu o 300 000 Kč. Finanční prostředky ze zlepšeného plnění příjmů roku 2017 budou 

vynaloženy na úhradu prací v souvislosti s výrobou a umístěním kovaného kříže obětem 

masakru na Švédských šancích. 
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MĚSTSKÁ POLICIE 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

277 130,8 * + 432,8 277 563,6 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

5311 900  Bezpečnost a veřejný pořádek 3 213,6 * + 432,8 3 646,4 

 * počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Městská policie požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 432 800 Kč. Finanční 

prostředky ze zlepšeného plnění příjmů roku 2017 budou vynaloženy na pořízení nového 

systému pro pult centrální ochrany, nahrávání telefonních hovorů, radiové komunikace mezi 

strážníky a úhradu dle nové servisní smlouvy k evidenčnímu programu sloužícímu 

k zapisování veškerých událostí, zákroků a úkonů. 

 
KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

277 563,6 * + 126,7 277 690,3 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 141  Kulturní a informační služby města 

 Přerova 

16 850,8 + 126,7 16 977,5 

 * 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 

16 850,8 + 126,7 16 977,5 

 

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu Kulturních                   

a informačních služeb města Přerova o 126 700 Kč. Finanční prostředky ze zlepšeného plnění 
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příjmů roku 2017 budou použity na navýšení mezd včetně odvodů u pracovníků informačního 

centra, v souladu s  nařízením vlády č. 399/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, které nabylo účinnosti dnem 

01.01.2018. 
 

 


