
Pořadové číslo:  39/8 

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 10.05.2018 

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

Zpravodaj:  Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Posílení provozního příspěvku mateřských škol zřizovaných statutárním městem Přerov 

v roce 2018 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje posílení provozního příspěvku mateřských škol, včetně odloučených pracovišť, 

zřizovaných statutárním městem Přerov, a to o 100.000 Kč pro každé pracoviště na úpravu a 

vybavení školní zahrady/školního hřiště v roce 2018. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.08.2018 

 

2. schvaluje úpravu rozpočtu a závazného ukazatele  

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v 

tis. Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

  8115 210 Změna stavu 

krátkodobých 

prostředků na 

bank. účtech 

506 974,0* + 2 000,0 508 974,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v 

tis. Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3111 610 Mateřské 

školy 

11 543,7 + 2 000,0 13 543,7 

  

 



ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. 

Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

61X Školská zařízení 42 737,1 + 2 000,0 44 737,1 

 
 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

projednala danou záležitost na své 90. schůzi konané dne 19. 4. 2018 a podává návrh Zastupitelstvu 

města Přerova schválit navržené usnesení.    

 

Výbor pro školství a sport: 

projedná danou záležitost na svém jednání dne 14. 5. 2018 a usnesení bude sděleno  

na zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

Odbor sociálních věcí a školství: 

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení.  

 

Odbor ekonomiky:  

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

zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové 

opatření – posílení rozpočtu o 2 mil. Kč k výše uvedenému účelu. K navýšení budou použity zdroje 

zůstatku hospodaření za rok 2017, který je však již téměř vyčerpán. Pro doplnění uvádíme, že k 

31.03.2018 činí upravený rozpočet na rok 2018 pro oblast školství 162,2 mil. Kč. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Finanční prostředky v podobě jednorázového posílení provozního příspěvku mateřských škol, včetně 

odloučených pracovišť, zřizovaných statutárním městem Přerov budou určeny na zlepšení úrovně 

vybavení a stavu školních zahrad (případně školních hřišť) včetně nových herních prvků, a rozšíření 

různých stanovišť školních zahrad, jako jsou např. stanoviště bylinek, květinové zahrádky, zeleninové 

zahrádky, hmyzích domečků, smyslových cest a jiných, které vytváří pozitivní vztah dětí k prostředí, 

zejména k přírodě. Konkrétní použití finančních prostředků do školních zahrad/školních hřišť bude na 

zvážení každé ředitelky mateřské školky.  

Statutární město Přerov zřizuje celkem 11 mateřských škol a 9 odloučených pracovišť, které zastřešuje 

11 právních subjektů mateřských škol a jeden subjekt ZŠ a MŠ. Provozní příspěvek bude pro každé 

pracoviště (celkem 20 pracovišť) posílen o 100.000 Kč. Celkem budou rozpočty mateřských škol 

posíleny z rozpočtu města o 2.000.000 Kč. Pro efektivní a ekonomické využití mohou nastat přesuny 

finančních prostředků mezi jednotlivými pracovišti (v rámci jednoho právního subjektu) při dodržení 

účelu využití a po odsouhlasení odborem sociálních věcí a školství.  

Po schválení posílení provozního příspěvku mateřských škol Zastupitelstvem města Přerova budou 

jednotlivé akce revitalizace a vybavení školních zahrad realizovány ředitelkami konkrétních 

mateřských škol, v souladu s vnitřním předpisem č. 15/2016 Zásady postupů a pravidel zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem 

Přerov.  

 

 


