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Důvodová zpráva: 

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 

308 798,6 * + 4 970,1 313 768,7 

 * počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2219 550  Ostatní záležitosti pozemních 

 komunikací 

8 980,0 * + 277,5 9 257,5 

3412 520  Sportovní zařízení v majetku obce 0,0 + 400,0 400,0 

3745 52X  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 

 (úpravy veřejných prostranství aj.) 

11 004,5 + 500,0 11 504,5 

1032 520  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500360 

 – LHC Přerov 2 - první sadba do 

 nepřipravené půdy - jamková, 

 vylepšování, strojní příprava půdy) 

6 880,8 + 1 000,0 7 880,8 

3745 520  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500472 

 – Přebudování suchého poldru 

 v k. ú. Újezdec na poldr 

 s mokřadem) 

155,2 * + 1 292,6 1 447,8 

3745 520  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500473 

 – Inventarizace stromů na území 

 města) 

0,0 + 1 500,0 1 500,0 

 * počáteční stavy navazují na jiný návrh 
 

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

rozpočtu celkem o 4 970 100 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2017 

budou použity na: 

 vypracování projektové dokumentace na demontáž stávající a výstavbu nové rozšířené 

lávky přes Strhanec na ul. Riedlova (277 500 Kč), 
 rekonstrukci dětského hřiště ve venkovním prostoru plaveckého areálu v Přerově 

(400 000 Kč), 
 úpravu plochy na ul. Komenského – nový propojovací chodník a gabionové stěny bránící 

přešlapům v zeleni včetně sadových úprav (500 000 Kč), 

 akci „LHC Přerov 2 - první sadba do nepřipravené půdy - jamková, vylepšování, strojní 

příprava půdy“ (1 000 000 Kč), 

 akci „Přebudování suchého poldru v k. ú. Újezdec na poldr s mokřadem“ (1 292 600 Kč), 

 akci „Inventarizace stromů na území města“ (1 500 000 Kč). 
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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) 

371,4 + 7,7 379,1 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3111 610  Mateřské školy 11 318,9 + 7,7 11 326,6 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 41 562,2 * + 7,7 41 569,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

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

o 7 700 Kč. Bude zvýšen příspěvek na odpisy nemovitého majetku na základě změny 

odpisového plánu z důvodu přepočtu doby odepisování u střechy MŠ Píšťalka Přerov, 

Máchova 8. 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

313 768,7 * + 13,8 313 782,5 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3314 610  Činnosti knihovnické 

 (Městská knihovna) 

15 777,1 + 13,8 15 790,9 
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

610  Městská knihovna 15 777,1 + 13,8 15 790,9 

 

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

o 13 800 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2017 budou použity na 

zvýšení příspěvku na odpisy movitého majetku – digitální kopírky a stolní kamerové lupy pro 

slabozraké uživatele knihovny. 

 
ODBOR EVIDENČNÍCH SPRÁVNÍCH SLUŽEB A OBECNÍHO 

ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2221 730  Jízdné pro seniory nad 70 let 500,0 - 500,0 0,0 

2292 730  Dopravní obslužnost (úhrada 

 kompenzace MAD, kompenzace 

 KIDSOK, cyklobus) 

30 550,0 + 500,0 31 050,0 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 21 164,7 - 500,0 20 664,7 

 

Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu požádal o rozpočtové 

opatření – převod finančních prostředků ve výši 500 000 Kč k zajištění úhrady kompenzace 

MAD Přerov dle smluvního vztahu, kdy od 01.01.2018 poskytuje slevu na roční jízdné Senior 

Pas dopravce. 

 
AKCE FINANCOVANÉ Z ÚVĚRU 
 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

313 782,5 * - 24 000,0 289 782,5 

 8123 210  Dlouhodobé přijaté půjčené 

 prostředky 

64 600,0 + 24 000,0 88 600,0 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
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Jelikož úvěr lze čerpat pouze do konce roku 2018, bude vhodné použít jej k čerpání na akce,   

u kterých lze předpokládat realizaci v letošním roce. Jedná se o Modernizaci ZŠ Přerov, 

Želatovská 8 (15 400 000 Kč) a Modernizaci ZŠ Přerov, B. Němcové 16 (8 600 000 Kč). 

 
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 

289 782,5 * + 650,0 290 432,5 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2219 550  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500451 

 - Rekonstrukce chodníku ul. Alšova) 

2 050,0 - 2 050,0 0,0 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500451 

 - Rekonstrukce chodníku ul. Alšova) 

0,0 + 2 050,0 2 050,0 

2219 550  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500452 

 - Rekonstrukce chodníku 

 ul. U Rybníka) 

1 450,0 - 1 450,0 0,0 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500452 

 - Rekonstrukce chodníku 

 ul. U Rybníka) 

0,0 + 1 700,0 1 700,0 

2219 550  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500450 

 - Rekonstrukce chodníku ul. 

 Seifertova) 

4 250,0 - 4 250,0 0,0 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500450 

 - Rekonstrukce chodníku ul. 

 Seifertova) 

0,0 + 4 650,0 4 650,0 

 

Příslušné odbory požádaly o rozpočtová opatření – převody finančních prostředků z rozpočtu 

odboru správy majetku a komunálních služeb do rozpočtu odboru řízení projektů a investic: 

 ve výši 2 050 000 Kč na realizaci akce „Rekonstrukce chodníku ul. Alšova“, 

 ve výši 1 450 000 Kč na realizaci akce „Rekonstrukce chodníku ul. U Rybníka“, 

 ve výši 4 250 000 Kč na realizaci akce „Rekonstrukce chodníku ul. Seifertova“. 

Rekonstrukce chodníků na ul, U Rybníka a Seifertova budou dofinancovány ze zůstatku 

hospodaření roku 2017. 
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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 

290 432,5 * + 300,0 290 732,5 

 * počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3613 51X  Nebytové hospodářství 11 577,2 * + 300,0 11 877,2 

* 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 zůstatku hospodaření roku 2017 budou 

použity k zabezpečení dodávek tepla, úhradám za vodné, stočné, srážkovou vodu                    

a elektrickou energii v objektu Chemik. 

 
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 33 263,7 - 255,3 33 008,4 

3113 610  Základní školy 23 027,1 + 255,3 23 282,4 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 41 569,9 * + 255,3 41 825,2 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

prostředků o 255 300 Kč pro: 

 ZŠ Trávník 27 (10 800 Kč), 

 ZŠ Boženy Němcové 16 (41 000 Kč), 

 ZŠ U Tenisu 4 (111 450 Kč), 

 ZŠ Želatovská (10 100 Kč), 

 ZŠ Velká Dlážka 5 (54 650 Kč), 

 ZŠ Svisle 13 (27 300 Kč), 
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za účelem odvodu do státního rozpočtu za nesplnění povinného podílu zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením, tzv. „náhradní plnění“. Základní školy tím, že musí odebírat 

kancelářské a drogistické zboží od dodavatelů vzešlých z výběrových řízení, nemohou využít 

v plném rozsahu náhradního plnění, protože toto je již u dodavatelů vyčerpáno. K tomuto 

posílení budou využity finanční prostředky z rezervy vytvořené k tomuto účelu v rozpočtu 

města. 

 
DOTACE NA REVITALIZACI PARKU MICHALOV 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 4113 210  Ostatní neinvestiční přijaté 

 transfery ze státního rozpočtu 

0,0 + 69,1 69,1 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 33 008,4 * + 69,1 33 077,5 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

Do rozpočtu města bude zapojena neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR ve výši   

69 136 Kč určená na revitalizaci parku Michalov. Jedná se o doplatek zbývající části dotace, 

který byl uvolněn po kontrole závěrečného vyúčtování akce. Vzhledem k tomu, že realizace 

akce proběhla již v minulých letech, budou finanční prostředky převedeny do rezervy na 

nerozpočtované výdaje.  

 
ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3412 3121 610  Přijaté dary na pořízení 

 dlouhodobého majetku 

0,0 + 500,0 500,0 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

290 732,5 * + 6 750,0 297 482,5 

 8123 210  Dlouhodobé přijaté půjčené 

 prostředky 

88 600,0 * + 18 450,0 107 050,0 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500437 

 - ZŠ Trávník - rekonstrukce rozvodů 

 ústředního vytápění, vody a odpadů) 

0,0 + 18 450,0 18 450,0 

3322 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500414 

 - Protipožární zabezpečení 

 Městského domu v Přerově) 

0,0 + 2 900,0 2 900,0 

3412 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500417 

 - Výstavba hokejbalového hřiště 

 v areálu ZŠ Želatovská) 

350,0 + 4 350,0 4 700,0 

 

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

prostředků celkem o 25 700 000 Kč. Finanční prostředky z úvěru budou použity na akci „ZŠ 

Trávník - rekonstrukce rozvodů ústředního vytápění, vody a odpadů“, zbývající akce budou 

hrazeny ze zůstatku hospodaření města za rok 2017. Na realizaci akce „Výstavba 

hokejbalového hřiště v areálu ZŠ Želatovská“ bude také použit dar poskytnutý statutárnímu 

městu Přerov od HC ZUBR Přerov z. s., v souladu s uzavřenou smlouvou. 

 
REZERVA ROZPOČTU 
 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

297 482,5 * + 70 847,6 368 330,1 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 33 077,5 * + 70 847,6 103 925,1 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

Do rezervy rozpočtu budou převedeny finanční prostředky ze zdrojů rezervy roku 2017 

ve výši 70 847 600 Kč za účelem: 

 kompenzace provozu autobusové dopravy – odvolací řízení (9 500 000 Kč), 

 vybudování přeložky nízkého napětí na Svépomoci - další etapy (4 010 000 Kč), 

 stavebních úprav kina Hvězda (10 000 000 Kč), 

 úhrady nákladů souvisejících s prodejem objektu Čechova 43 – pokuta (7 850 000 Kč), 

 spolufinancování stavby silnice I/55 Přerov – průtah centrem, 1. etapa – průpich 

(12 200 000 Kč), 

 konání místního referenda (1 410 000 Kč), 

 financování samostatného parkovacího systému za nádražím (25 877 600 Kč). 
 


