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Důvodová zpráva: 

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY 
 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6171 360  Činnost místní správy (správa) 21 642,9 - 49,2 21 593,7 

3639 360  Komunální služby a územní rozvoj j. n. 405,0 + 49,2 454,2 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3XX  Magistrát - provoz 33 119,2 - 49,2 33 070,0 

 

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

49 200 Kč – na vrácení přeplatku Úřadu práce za skutečně spotřebovanou energii, teplo, 

vodné a stočné na základě vyúčtování zálohových plateb za rok 2017 u pronajatých prostor 

v budově Smetanova 7. 

 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 
 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 2222   Ost. příjmy z finančního 

 vypořádání předchozích let od 

 jiných veř. rozpočtů 

100,0 + 101,8 201,8 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

421 121,6 + 1 178,7 422 300,3 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2219 550  Ostatní záležitosti pozemních 

 komunikací 

9 274,3 + 600,0 9 874,3 

2221 5XX  Provoz veřejné silniční dopravy 752,6 + 120,0 872,6 

3631 520  Veřejné osvětlení 7 917,4 + 31,5 7 948,9 

3639 530  Komunální služby a územní rozvoj j. n. 3 056,9 + 529,0 3 585,9 
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Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 

rozpočtu celkem o 1 280 500 Kč. Zbývající část doplatku dotace na volby do poslanecké 

sněmovny a volbu prezidenta, které se konaly v roce 2017, a finanční prostředky ze zůstatku 

hospodaření roku 2017 budou použity na: 

 opravy havarijních stavů chodníků, zejména ul. Kratochvílova, Wilsonova a nám. TGM 

(600 000 Kč), 

 nákup a instalaci nové autobusové zastávky v Újezdci, kterou poničil spadlý strom při 

vichřici (120 000 Kč), 

 zpracování projektové dokumentace na umístění, pořízení a instalaci solárního svítidla 

veřejného osvětlení u vstupu do objektu hřbitova v Předmostí (31 500 Kč), 

 výkup pozemku p. č. 241/2 v k. ú. Předmostí do vlastnictví statutárního města Přerova 

(529 000 Kč).  

 
MĚSTSKÁ POLICIE 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

422 300,3 * + 120,0 422 420,3 

 * 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 3 881,4 + 120,0 4 001,4 

 

Městská policie požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 120 000 Kč. Finanční 

prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2017 budou použity na vybavení, zaškolení               

a vzdělání nového zaměstnance městské policie v souvislosti s realizací projektu systému 

měření rychlosti. 

 
ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC  

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3613 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500439 

 - Energetická opatření v budově 

 Palackého 1381/25 v Přerově) 

18 100,0 - 8 300,0 9 800,0 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500394 

 - Modernizace ZŠ Přerov, 

 Trávník 27 (ITI)) 

0,0 + 8 300,0 8 300,0 
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Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 

prostředků ve výši 8 300 000 Kč. Část finančních prostředků z  akce „Energetická opatření 

v budově Palackého 1381/25 v Přerově“, kde bude realizována v rámci stavby jen výměna 

okenních a dveřních prvků, bude použita k financování akce „Modernizace ZŠ Přerov, 

Trávník 27 (ITI)“. V letošním roce bude realizována jen část projektu a to konektivita školy. 

 
KANCELÁŘ PRIMÁTORA 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 106 712,6 - 169,0 106 543,6 

3316 110  Vydavatelská činnost 10,0 + 69,0 79,0 

3319 110  Ostatní záležitosti kultury 2 500,0 + 100,0 2 600,0 

 

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 169 000 Kč. 

Finanční prostředky z rezervy vyčleněné na oslavy 100. výročí založení republiky budou 

použity na: 

 vydání knihy Legionář Jan Gayer (69 000 Kč), 

 výrobu vyšívané stuhy na repliku vlajky Československé obce legionářské Přerov „Jana 

Gayera“, jejíž křest proběhne v rámci oslav výročí Jana Gayera (10 000 Kč), 

 spolufinancování krajského sletu Sokola, který se uskuteční dne 16.06.2018, na služby 

související se zajištěním technických záležitostí – pódium, pořadatelská služba, ozvučení, 

dopravní značení (60 000 Kč) a zabezpečení rautu v souvislosti s přijetím významných 

činovníků Sokola a zástupců veřejné správy z Olomouckého kraje (30 000 Kč). 

 
ODBOR EKONOMIKY 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

422 420,3 * + 783,7 423 204,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3412 242  Sportovní zařízení v majetku obce 

 (Teplo Přerov a. s.) 

15 690,4 + 783,7 16 474,1 
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

242  Sportovní zařízení v majetku obce (Teplo 

 Přerov a. s.) 

15 690,4 + 783,7 16 474,1 

 

Společnosti Teplo Přerov, a. s. byla v roce 2017 poskytnuta z rozpočtu statutárního města 

Přerova dotace ve výši 13 365 000 Kč určená výlučně na provoz, běžné opravy a údržbu 

sportovních zařízení v majetku města. Společností bylo předloženo vyúčtování dotace za rok 

2017 a vykázána ztráta ve výši 1 838 666,01 Kč. Na základě výše uvedených skutečností                 

a v souladu s platnými smlouvami uzavřenými mezi městem a společností Teplo Přerov, a. s. 

bude nyní společnosti uhrazen doplatek ve výši 783 740,82 Kč na ztrátu vyčíslenou 

z neplánovaného předčasného zahájení provozu ledové plochy, zvýšení mzdových a osobních 

nákladů dle kolektivní smlouvy. Zbylá část ve výši 1 054 925,19 Kč zahrnuje výdaje uhrazené 

společností za opravu havarijního stavu železobetonové konstrukce zastřešení technického 

prostoru kolem venkovního bazénu. Předmětná oprava byla realizována nad rámec běžných 

oprav. V současné době se požadavek řeší a hledá se institut, na jehož základě by mohla být 

tato částka společnosti poskytnuta. 

 
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 

423 204,0 * + 650,0 423 854,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3421 5XX  Využití volného času dětí  

 a mládeže 

2 108,2 + 150,0 2 258,2 

3745 52X  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 

 (úpravy veřejných prostranství aj.) 

12 196,5 + 500,0 12 696,5 

 

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

rozpočtu celkem o 650 000 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2017 

budou použity na: 

 likvidaci pískovišť ve vnitroblocích ul. Vaňkova 11 – 13 a Kabelíkova 8 – 14 (150 000 Kč), 

 následnou péči vegetačních prvků předávaných nových staveb a sečení ploch 

neudržovaných dílů v zahrádkářských osadách v majetku města (100 000 Kč), 

 nákup herbicidu pro Technické služby města Přerova na odplevelení komunikací v Přerově 

a místních částech, na hřbitovech, v Michalově a na chemické ošetření ploch s výsadbou 

sazenic stromů na Svrčově (200 000 Kč), 
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 obnovu městského mobiliáře v ulicích Wilsonova, Žerotínovo náměstí, Pod Valy, 

Kozlovská, U Rybníka a další. Jedná se o nákup laviček, betonových košů a květináčů 

(200 000 Kč). 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

423 854,0 * + 1 600,0 425 454,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2212 550  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500488 

 - Oprava mostního objektu na ul. 

 U Sokolovny, Lověšice) 

0,0 + 1 600,0 1 600,0 

 

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

rozpočtu celkem o 1 600 000 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2017 

budou použity na opravy mostního objektu ev. č. Př/Lov – M02 na ul. U Sokolovny v obci 

Lověšice. Na opravu je již vydáno platné stavební povolení. 

 
SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 2229   Ostatní přijaté vratky 

 transferů 

0,0 + 810,0 810,0 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 625  Sociální služby města Přerova 70 827,6 + 810,0 71 637,6 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

625  Sociální služby města Přerova 70 827,6 + 810,0 71 637,6 
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Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu                 

o 810 000 Kč. Část vratky příspěvku na provoz Sociálních služeb města Přerova za rok 2017 

bude použita na: 

 technickou úpravu zázemí v domech s pečovatelskou službou Trávník, Fügnerova,         

U Strhance a Předmostí (300 000 Kč), 

 rekonstrukci zahrady u domu s pečovatelskou službou Trávník a rekonstrukci pergoly     

u domu s pečovatelskou službou U Žebračky (300 000 Kč), 

 výměnu kuchyňských linek v jednotlivých pavilonech Domova pro seniory (210 000 Kč). 

 
REZERVA ROZPOČTU 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 2229   Ostatní přijaté vratky 

 transferů 

810,0 * + 260,0 1 070,0 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

425 454,0 * + 81 520,0 506 974,0 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 106 543,6 * + 81 780,0 188 323,6 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

Do rezervy rozpočtu bude převedena zbývající část vratky příspěvku na provoz Sociálních 

služeb města Přerova za rok 2017 ve výši 260 000 Kč a finanční prostředky ze zůstatku 

hospodaření města za rok 2017 ve výši 81 520 000 Kč, za účelem: 

 realizace kanalizace a ČOV Čekyně (42 560 000 Kč), 

 financování mimořádných událostí, havárií a dalších nerozpočtovaných výdajů včetně 

výdajů schválených orgány města za podmínky finančního krytí a úhrady výdajů 

společnosti Teplo Přerov, a. s. za opravu havarijního stavu železobetonové konstrukce 

zastřešení technického prostoru kolem venkovního bazénu (20 000 000 Kč), 

 pořízení nábytku, který splňuje požadavky bezpečného uložení osobních údajů v souladu 

s nařízením EP a Rady EU 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které 

nabude účinnosti dnem 25.05.2018 (5 000 000 Kč), 

 financování záměrů schválených v orgánech města (13 960 000 Kč), 

 nákupu vozidla pick-up na středisko Pečovatelská služba, pro využití pečovatelek 

v terénu k poskytování služeb zejména v místních částech (260 000 Kč). 
 

 

 


