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Důvodová zpráva: 

 
MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3113 612  Základní školy (projekt MAP) 1 316,0  - 416,2 899,8 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 187 960,6  + 416,2 188 376,8 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 46 018,4  - 416,2 45 602,2 

 

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

o 416 200 Kč. Projekt MAP byl částečně hrazen z finančních prostředků města schválených 

na jeho předfinancování a spolufinancování, které budou nyní částečně vráceny do rezervy 

města a to ve výši převodu finančních prostředků z roku 2017.  

 
DOTACE NA SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANU DĚTÍ 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 2329 210  Ostatní nedaňové příjmy j. n. 

 (transfery ze státního rozpočtu) 

12 000,0 - 5 172,5 6 827,5 

 4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté 

 transfery ze stát. rozpočtu 

3 884,9 + 5 172,5 9 057,4 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6171 01X  Činnost místní správy 

 (platy, pojistné aj.) 

182 976,7 - 5 072,5 

+ 5 072,5 

182 976,7 

6171 621  Činnost místní správy (SPOD) 100,0 - 100,0 

+ 100,0 

100,0 

 

Na základě rozhodnutí MPSV ČR bude do rozpočtu města zapojena 1. část účelové 

neinvestiční dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných 

v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2018 ve výši 5 172 500 Kč. Rozpočet města 

na položce Ostatní nedaňové příjmy j. n. obsahuje dotaci v  předpokládané výši 8 000 000 Kč, 
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tímto bude její přiznaná část ve výši 5 172 500 Kč převedena. Rozpočet výdaje k tomuto 

účelu již obsahuje, bude doplněn pouze účelový znak. 

 
ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC  

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 188 196,8 * - 2 300,0 185 896,8 

 025  Projektové dokumentace 

 (investice) 

23 402,3  + 2 300,0 25 702,3 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

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

o 2 300 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy rozpočtu budou použity na vypracování 

projektové dokumentace pro přípravu stavby „Propojení komunikace ul. Kopaniny - Lipnická 

přes výstaviště“. 

 
KANCELÁŘ PRIMÁTORA 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 185 896,8 * - 160,0 185 736,8 

3349 120  Ostatní záležitosti sdělovacích 

 prostředků (Přerovské listy) 

911,0  + 160,0 1 071,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 160 000 Kč. 

Finanční prostředky z rezervy budou použity na úhradu zvýšených výdajů na tisk a distribuci 

Přerovských listů (111 000 Kč) a výplatu provizí za inzerci (49 000 Kč). 

 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2212 550  Silnice 8 056,1 - 225,0 7 831,1 

2219 550  Ostatní záležitosti pozemních 

 komunikací 

9 817,2 + 225,0 10 042,2 

 

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

finančních prostředků ve výši 225 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na opravu 

schodiště v blízkosti OC Trumf na ul. Trávník v Přerově, které je ve velmi špatném stavu. 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2212 550  Silnice 7 831,1 * - 776,2 7 054,9 

2212 550  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500477 

 - Oprava odvodňovacích žlabů ul. 

 Pod Lapačem a Čekyňská,  

 Žeravice) 

0,0 + 776,2 776,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

finančních prostředků ve výši 776 200 Kč. Finanční prostředky budou v souladu 

s požadavkem místního výboru použity na realizaci akce „Oprava odvodňovacích žlabů 

ul. Pod Lapačem a Čekyňská, Žeravice“.  

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 185 736,8 * - 250,0 185 486,8 

2219 550  Ostatní záležitosti pozemních 

 komunikací 

10 042,2 * + 250,0 10 292,2 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 
 

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

rozpočtu o 250 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na opravu schodiště v ul. Čechova 

u prodejny Emos. Bude odstraněna popraskaná dlažba, provedena betonáž schodiště 

a pokládka nové dlažby.  

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 185 486,8 * - 1 000,0 184 486,8 

2212 550  Silnice 7 054,9 * + 400,0 7 454,9 

2219 550  Ostatní záležitosti pozemních 

 komunikací 

10 292,2 * + 600,0 10 892,2 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 
 

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

rozpočtu o 1 000 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy rozpočtu budou použity na: 

 předláždění místní komunikace na Horním náměstí a vysprávky vozovek „TURBO“ 

metodou na ul. Sokolovská, Purkyňova, Jaselská, Alšova a Jižní čtvrť (400 000 Kč), 

 výměnu živičné obrusné vrstvy chodníků na ul. U Tenisu, vnitroblok Palackého 

a na opravu betonového chodníku na ul. Malá Dlážka (600 000 Kč). 
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KANCELÁŘ PRIMÁTORA 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 4113 

 

 210  Neinvestiční přijaté transfery    

 ze státních fondů 

69,1 + 53,4 122,5 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 184 486,8 * + 53,4 184 540,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

Do rozpočtu města bude zapojeno 10% zádržné neinvestiční dotace ze SFŽP ve výši 

53 351 Kč určené na projekt „Osvěta plánu mobility“. Jedná se o doplatek zbývající části 

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

akce byla ukončena ke dni 31.07.2017, budou finanční prostředky převedeny do rezervy 

na nerozpočtované výdaje.  

 
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 4116 

 

 210  Ostatní neinvestiční přijaté  

 transfery ze státního rozpočtu 

9 057,4 * + 608,0 9 665,4 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

4349   Ostatní sociální péče a pomoc 

 ostatním skupinám obyvatelstva 

 (APK, manažer aj.) 

3 648,5  + 563,0 

- 563,0 

3 648,5 

4349 01X  Ostatní sociální péče a pomoc 

 ostatním skupinám obyvatelstva 

 (senior taxi) 

355,0 + 45,0 

- 45,0 

 

355,0 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva)  184 540,2 * 

  

+ 608,0 185 148,2 

 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

Do rozpočtu města budou zapojeny neinvestiční dotace od Úřadu práce ČR předpokládané 

na rok 2018 v celkové výši 608 000 Kč, a to na základě uzavřených dohod o vytvoření 

pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací, určené na mzdy asistentů prevence 

kriminality a řidiče Senior taxi. Vzhledem k tomu, že předmětné výdaje k těmto účelům jsou 
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již v rozpočtu obsaženy, budou uvolněné finanční prostředky města převedeny do rezervy na 

nerozpočtované výdaje.  

 
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2212 550  Silnice 7 103,4 * - 10,0 7 093,4 

6171 360  Činnost místní správy (správa) 21 593,7 + 10,0 21 603,7 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3XX  Magistrát - provoz 33 070,0  + 10,0 33 080,0 

 

Příslušné odbory požádaly o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 

10 000 Kč v souladu s požadavkem místního výboru Žeravice. Finanční prostředky budou 

použity na nákup drobného kancelářského materiálu.  

 
ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500395 

 - Modernizace ZŠ Přerov,  

 Želatovská 8 (ITI)) 

15 400,0  - 1 600,0 

 

13 800,0 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500391  

 – Modernizace ZŠ Přerov,  

 Svisle 13 (ITI)) 

11 400,0 + 1 300,0 

 

12 700,0 

 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500390  

 – Modernizace ZŠ Přerov,  

 Za Mlýnem 1(ITI)) 

8 100,0  + 300,0 

 

8 400,0 

 

 

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

prostředků ve výši 1 600 000 Kč. Jelikož rozhodnutím Rady města Přerova č. 93 ze dne 

31.05.2018 bylo zrušeno výběrové řízení na akci „Modernizace ZŠ Přerov, Želatovská 8 

(ITI), budou uvolněné finanční prostředky použity k dofinancování akcí „Modernizace ZŠ 

Přerova, Za Mlýnem 1 (ITI) a „Modernizace ZŠ Přerov, Svisle 13 (ITI). 
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PAR POL ORJ  PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých  

 prostředků na bankovních  

 účtech 

508 974,0 - 16 400,0 492 574,0 

 8123 210  Dlouhodobé přijaté půjčené 

 prostředky 

107 050,0 - 29 624,5 

+ 16 400,0 

93 825,5 

 4213 210  Investiční přijaté transfery   

 ze státních fondů 

0,0 + 29 624,5 29 624,5 

 

Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – zapojení investiční dotace 

ve výši 29 624 520 Kč ze SFDI do rozpočtu statutárního města Přerova. Jedná se o dotaci 

na akci „Mosty přes tratě SŽDC v Přerově, ul. Dluhonská“. Finanční prostředky z dotace 

nahradí část úvěrových zdrojů určených ke krytí této akce. Jelikož z úvěru budou hrazeny 

další akce nad 500 tis. Kč, budou finanční zdroje města v odpovídající výši nahrazeny 

úvěrovými zdroji. 

 

AKCE ČERPANÉ Z ÚVĚRU 

 

PAR ORG ORJ  Akce nad 500. tis. Kč úvěr v tis. Kč 

2212 500363 021  Mosty přes tratě SŽDC v Přerově, ul. Dluhonská 20 375,5 

3113 500393 021  Modernizace ZŠ Předmostí, Hranická 14 (ITI) 16 000,0  

3113 500391 021  Modernizace ZŠ Přerov, Svisle 13 (ITI) 12 700,0 

3113 500390 021  Modernizace ZŠ Přerov, Za Mlýnem 1 (ITI) 8 400,0  

3113 500396 021  Modernizace ZŠ Přerov, B. Němcové 16 (ITI) 8 600,0  

3745 500458 021  Demolice objektu Kojetínská 1831 9 300,0  

3113 500437 021  ZŠ Trávník - rekonstrukce rozvodů ústředního  

 vytápění, vody a odpadů 

18 450,0 

    Celkem z úvěru 93 825,5 

 

Odbor řízení projektů a investic požádal o aktualizaci rozpisu financování akcí nad 500 tis Kč 

z úvěru. Rozhodnutím Rady města Přerova č. 93 ze dne 31.05.2018 bylo zrušeno výběrové 

řízení na „Modernizaci ZŠ Přerov, Želatovská 8 (ITI) a realizace akce „DPS Trávník 1, 

Přerov – energetická opatření“ bude zahájena dle harmonogramu prací v srpnu 2018 

s dokončením v 1. pololetí 2019. Jelikož úvěr lze čerpat pouze do konce roku 2018, bude 
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rozpis jednotlivých akcí nad 500 tis. Kč financovaných z úvěru aktualizován dle výše uvedené 

tabulky. 

 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6171 360  Činnost místní správy (správa) 21 603,7 * - 5,0 21 598,7 

3392 510  Zájmová činnost v kultuře (kulturní    

 domy) 

949,1  + 5,0 954,1 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3XX  Magistrát - provoz 33 080,0 * - 5,0 33 075,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

Příslušné odbory požádaly o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 

5 000 Kč. Finanční prostředky budou v souladu s požadavkem místního výboru Lověšice 

použity na pořízení 2 - 3 ks regálů do skladu Dělnického domu a na nákup zásobníku na 

skládané utěrky na WC v Dělnickém domě.  

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3639 530  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500464 

 - Výkup pozemků v areálu koupaliště   

 Penčice) 

1 300,0  - 1 300,0 

 

0,0 

3412 530  Sportovní zařízení v majetku obce 363,0  + 513,0 

 

876,0 

 

2219 530  Ostatní záležitosti pozemních  

 komunikací 

0,0  + 10,0 

 

10,0 

 

3639 530  Komunální služby a územní rozvoj j. n. 3 618,3  + 777,0 

 

4 395,3 

 

 

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

finančních prostředků ve výši 1 300 000 Kč. Jelikož výkup pozemků v areálu koupaliště 

Penčice nebude z důvodu časově delšího vyjednávání s ÚZSVM realizován v roce 2018, 

budou finanční prostředky použity na: 

 vyhotovení znaleckých posudků na stanovení obvyklého nájemného sportovišť - 
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Zimní stadion, hotel Zimní stadion, sportovní hala, areál bazénu, koupaliště Penčice 

(200 000 Kč),  

 vytvoření rezervy k úhradě nákladů za znalecké posudky na cenu obvyklého 

nájemného na movité věci (100 000 Kč), 

 vytvoření rezervy ke krytí dalších nákladů souvisejících s přípravou služby obecně 

hospodářského zájmu na provoz sportovišť (213 000 Kč), 

 úhradu převodu komunikace, pěší komunikace, úprav osvětlení, terénních 

a sadbových úprav na základě budoucí kupní smlouvy od společnosti 

REALSANT s. r. o. (10 000 Kč), 

 úhradu věcného břemene v rámci majetkoprávního vyrovnání stavby Obchodní 

a nákupní centrum Kasárna Přerov (10 000 Kč), 

 úhradu služebnosti vedení veřejného osvětlení k tíži pozemků v k. ú. Žeravice 

(12 400 Kč), 

 vyhotovení pasportu komunikací a geometrických plánů za účelem majetkoprávního 

vypořádání pozemků pod chodníky v místní části Henčlov a dofinancování 

vyhotovení znaleckých posudků na pozemky pod sportovišti (260 000 Kč), 

 výkup pozemků v k. ú. Přerov, Předmostí a Henčlov (494 600 Kč). 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 185 148,2 * - 500,0 184 648,2 

2212 550  Silnice 7 093,4 * + 500,0 7 593,4 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 

 

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

rozpočtu o 500 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na přeložku kabelu NN 

v souvislosti s připravovanou akcí „Sjezd na pozemku par. č. 37 v k. ú. Přerov, 

ul. Palackého“.  

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 184 648,2 * - 300,0 

 

184 348,2 

3421 5XX  Využití volného času dětí  

 a mládeže 

2 296,4  + 300,0 

 

2 596,4 

 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

rozpočtu o 300 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy rozpočtu budou použity na opravy 

dětských hřišť na základě revizní kontroly – rekonstrukci dopadových ploch, opravy vadných 

části herních prvků, jejich dotažení, promazání a nátěry. Jedná se o dětská hřiště na 

ul. Želatovská 32 - 38, Trávník 6 - 12, Vaňkova 13, Budovatelů 1 - 3 a Kozlovská 1 - 5. 
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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3113 612  Základní školy (projekt MAP) 899,8 * - 300,0 599,8 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 184 348,2 * + 300,0 184 648,2 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 48 182,2 * - 300,0 47 882,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

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

o 300 000 Kč. Projekt MAP byl částečně hrazen z finančních prostředků města schválených 

na jeho předfinancování a spolufinancování, které budou nyní vráceny do rezervy města. 

 
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ  

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 184 648,2 * - 144,7 

 

184 503,5 

3113 610  Základní školy 27 338,7 * + 144,7 

 

27 483,4 

 

* počáteční stavy navazují na výše uvedenou úpravu či jiný materiál 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 47 882,2 * + 144,7 48 026,9 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

o 144 700 Kč. Finanční prostředky z rezervy rozpočtu určené původně na náhradní plnění 



 

- 10 - 

 

budou použity na úhradu úkonů spojených s realizací akcí nad 500 tis. Kč – zvýšené nároky 

na úklid a likvidaci starého vybavení, případně na zprovoznění konektivity. 

  
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 184 503,5 * - 1 500,0 

 

183 003,5 

3113 610  Základní školy 27 483,4 * + 1 500,0 

 

28 983,4 

 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 48 026,9 * + 1 500,0 49 526,9 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

o 1 500 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy rozpočtu budou použity na opravy odborných 

učeben, tělocvičny včetně sportovního zázemí, drobné stavební opravy a úpravy související 

s opravami učeben, nákup počítačové techniky a vybavení tříd v ZŠ Přerov, Želatovská 8, 

jelikož tato nebyla podpořena v rámci dotačního titulu ITI. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 183 003,5 * - 360,5 

 

182 643,0 

3113 610  Základní školy 28 983,4 * + 158,0 

 

29 141,4 

 

3111 610  Mateřské školy 13 543,7 + 167,0 

 

13 710,7 

 

3141 610  Školní stravování 6 400,0  + 20,0 

 

6 420,0 

 

3314 610  Činnosti knihovnické (Městská   

 knihovna) 

16 058,9 + 15,5 

 

16 074,4 

 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 49 526,9 * + 345,0 49 871,9 

610  Městská knihovna 16 058,9  + 15,5 16 074,4 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

o  360 500 Kč. Finanční prostředky z rezervy rozpočtu budou použity na zajištění analýzy 

GDPR v ZŠ, MŠ a zařízení školního stravování, činnost pověřence v MŠ a pořízení programu 

pro zpracování dokumentů GDPR v městské knihovně. 

 
SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 625  Sociální služby města Přerova 71 637,6 - 7 992,9 63 644,7 

4350 540  Domovy pro seniory 0,0 + 1 157,1 1 157,1 

 

6399 2XX  Ostatní finanční operace (daň 

 z příjmů práv. osob za obce, DPH) 

26 495,9 + 3 931,4 30 427,3 

 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 182 643,0 * + 2 904,4 185 547,4 

 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

625  Sociální služby města Přerova 71 637,6 - 7 992,9 63 644,7 

 

Sociální služby města Přerova, p. o.  obdržely dotaci o 10 992 900 Kč vyšší než s jakou bylo 

počítáno v rozpočtu pro rok 2018. Příspěvková organizace vrací zřizovateli finanční 

prostředky ve výši 7 992 900 Kč, které budou použity na:  

 částečnou obnovu mobilního inventáře a dovybavení kuchyně Domova pro seniory, 

např. pojízdné vodní lázně, gastronádoby do pojízdné vodní lázně, elektrický kotel, 

konvektomat, myčka černého nádobí, robot Blixer (1 157 100 Kč), 
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 úhradu DPH z kupní ceny pozemků, převáděných do vlastnictví společnosti Panattoni 

Czech Republic Development s. r. o., kterou je nutné uhradit již při uložení 

finančních prostředků do advokátní úschovy (3 931 400 Kč). 

Zbývající část finančních prostředků ve výši 2 904 400 Kč bude převedena do rezervy 

na nerozpočtované výdaje. 

Částka ve výši 3 000 000 Kč bude ponechána Sociálním službám města Přerova p. o. 

a použita na dofinancování zvýšených nákladů na stravování klientů Domova pro seniory, 

dovybavení společenských místnosti všech DPS počítači a televizory včetně WiFi připojení, 

nákup vozidla pick-up k zajištění terénní pečovatelské služby, pokrytí mzdových nákladů 

na navýšení pracovních úvazků na středisku pečovatelská služba a motivačně stabilizační 

mimořádné odměny pro zaměstnance v přímé péči. 


