
Pořadové číslo:  39/5 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 11.05.2018 

Návrh pro 39. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 21. 5. 2018 

Zpravodaj:  Ing. Petr  Měřínský, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Ing. Petr  Měřínský, náměstek primátora 

Zpracovatel:  Ing. Eva Řezáčová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Rozpočtové opatření č. 8 a 9 - dodatek 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele, a to za podmínky schválení 

Rozpočtového opatření č. 8 a 9: 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

3113 021 Akce nad 500 tis. Kč (org. 

500394 - Modernizace ZŠ 

Přerov, Trávník 27 (ITI)) 

8 300,0 * - 2 400,0 5 900,0 

3113 610 Základní školy 

  

24 938,7 * + 2 400,0 27 338,7 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

  

ORJ VÝDAJE (v tis. 

Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po úpravě 

61X Školská zařízení 

  

45 782,2 * + 2 400,0 48 182,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Stanovisko odboru ekonomiky 

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 

zpracovatelem návrhů do orgánů města. Tento aktuální požadavek byl odboru ekonomiky předložen 



dne 10.05.2018 a příslušné rozpočtové opatření tedy neprojednala Rada města Přerova. Předmětné 

finanční prostředky jsou účelově určeny pouze na realizaci dané akce a po jejím skončení budou 

nevyčerpané prostředky neprodleně vráceny do rozpočtu zřizovatele. 

 

Stanovisko odboru řízení projektů a investic 

Odbor řízení projektů a investic na základě pokynu z jednání u náměstka Navrátila dne 12.04.2018 

požádal odbor ekonomiky dne 18.04.2018 o rozpočtové opatření na realizaci ucelené části projektu ITI 

Modernizace ZŠ Trávník 27, a to na realizaci konektivity základní školy, která se měla uskutečnit v 

letošním roce. Na realizaci stavebních úprav školy včetně konektivity je zpracována projektová 

dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby a zahrnuje mimo jiné veškeré 

stavební práce spojené s dodávkou a realizací vnitřní sítě školy. Tato dokumentace byla zpracována na 

základě pověření RM a byla pořízena za cca 150 tis. Kč. Odbor řízení projektů a investic sděluje, že 

částka na realizaci konektivity na ZŠ Trávník dle zpracované projektové dokumentace je cca 8 mil. 

Kč. Z této skutečnosti lze predikovat, že pokud ZŠ Trávník bude realizovat konektivitu na škole v 

částce 2,5 mil. Kč, nebude respektována stávající zpracovaná dokumentace, tudíž žádost podaná do 

ITI o dotaci je bezpředmětná. O přidělení dotace z ITI poskytovatelem nebylo dosud rozhodnuto, 

žádost je pořád vedena v systému hodnocení, ale neoficiálně bylo na jednání s poskytovatelem dotace 

týkající se ITI všech škol dne 27.04.2018 sděleno, že ZŠ Trávník dotaci z ITI pravděpodobně 

neobdrží.  

 

Důvodová zpráva: 

Odbor sociálních věcí a školství a odbor řízení projektů a investic požádaly o rozpočtové opatření – 

převod finančních prostředků ve výši 2 400 000 Kč. ZŠ Přerov, Trávník 27 bude na zajištění 

konektivity převedena část finančních prostředků určených na akci „Modernizace ZŠ Přerov, Trávník 

27“. Dále uvádíme k odůvodnění citace příslušných částí žádosti: 

  

Odbor sociálních věcí a školství:  
Jedná se o přímý příděl do fondu investic na zajištění konektivity pro ZŠ Přerov, Trávník 27. ZŠ 

budou převedeny finanční prostředky z odboru PRI, aby tato akce, velká svým rozsahem, a navíc 

realizována i za současné výměny rozvodů vody, kanalizace a ÚT mohla být realizována v průběhu 

hlavních prázdnin. Případně nevyčerpané prostředky ZŠ následně vrátí do rozpočtu zřizovatele 

odvodem z fondu investic. 

Dne 12. 4. 2018 proběhlo jednání ředitelky školy za účasti gesčních náměstků s tím, že bude 

realizována konektivita ZŠ Trávník vč. st. úprav dle zpracované PD ITI v rozsahu Kč 8.300.000,-. Dne 

9. 5. 2018 ředitelka školy projednala s gesčními náměstky náhradní řešení konektivity školy v objemu 

Kč 2.400.000,- vč. DPH, které si zajistí jménem školy.  

Na základě výstupů z tohoto jednání se předkládá tato žádost o rozpočtové opatření. Odbor SVŠ 

podotýká, že nemá bližší informace o úplnosti a kvalitě rozsahu školou plánované realizace 

konektivity, vychází z urgentní žádosti školy, kdy předmětná akce je plně v kompetenci a na 

zodpovědnosti ředitelství školy.  

  

Ředitelka ZŠ Trávník: 
K tomuto kroku máme závažné důvody, spočívající v nutnosti, co nejdříve realizovat vybudování 

vnitřní konektivity školy s ohledem na připravované výzvy OPVVV zaměřené na digitalizaci. Tyto 

výzvy budou otevřeny v roce 2018 - 19. Pokud nebudeme mít v době, kdy bude výzva otevřena 

funkční infrastrukturu (tj. vybudovanou konektivitu), nebudeme se s nejvyšší pravděpodobností moci 

této výzvy účastnit, tudíž nebude možné modernizovat ani ICT vybavení naší školy. Již nyní je většina 

PC na hranici své životnosti. Na tyto připravované výzvy čekáme s velkou netrpělivostí, ale současně 

také s obavou, aby nám stávající vybavení PC ještě vydrželo.  

Fungování vnitřní sítě školy je nezbytnou podmínkou pro využívání elektronické žákovské knížky a 

systému Bakaláři (evidence a registrace žáků, vedení elektronické třídní knihy, komunikace se 

zákonnými zástupci na základě pravidel GDPR). 



  

Aktuálně připravujeme: 

• Podání projektové žádosti do výzvy MŠMT Šablony II. ve výzvě č. a 02_18_64 Šablony II. 

• V současné době máme také nabídku na možnost financování podpory digitalizace vzdělávání od 

nadace O2 v naší škole. Možnost poskytnutí financí ze soukromých zdrojů je však podmíněna funkční 

ICT infrastrukturou. 

• Ohroženo je možné čerpání z připravované výzvy MŠMT: Implementace strategie digitálního 

vzdělávání II číslo výzvy: 02_18_ 067 

  

Výzva bude vyhlášena v říjnu 2018 

Podporované aktivity: 

1. Podpora vzájemného učení škol a pedagogů 

2. Inovace výuky 

3. Inkluze prostřednictvím DT 

4. Podpora informačních center (IC) 

5. Ověření konceptu BYOD 

6. Propojování formálního a neformálního vzdělávání 

  

Zajištění financí na tuto akci by bylo výhodné také z hlediska možnosti realizace stavebních prací, i v 

souvislosti s rekonstrukcí rozvodů vody, odpadů a UT. Pokud by se tyto práce podařilo realizovat 

současně, ušetříme tak finanční prostředky na případné opravy výmalby. Na řešení vnitřní konektivity 

je již zpracována projektová dokumentace.  

 

 


