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Důvodová zpráva: 

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 2322 500  Přijaté pojistné náhrady 713,1 + 29,6 742,7 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6171 35X  Činnost místní správy (informatika,  

 GIS) 

11 286,3 + 29,6 11 315,9 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3XX  Magistrát - provoz 34 282,3  + 29,6 34 311,9 

 

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření - posílení rozpočtu o 29 600 Kč. Příjmy 

z vyplacených pojistných plnění škodní události (krádež služebního notebooku z hotelu 

v rámci týdenního školení) budou použity na nákup nového notebooku. 

 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté 

 transfery ze státního rozpočtu 

13 107,4  + 321,1 13 428,5 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3639 540  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500467 

 - Zavedení systému energetického  

 managementu) 

526,0 + 321,1 

- 321,1 

526,0 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 151 444,2  + 321,1 151 765,3 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření - zapojení 

účelové neinvestiční dotace ve výši 321 100 Kč od Ministerstva průmyslu a obchodu do 
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rozpočtu města. Jedná se o dotaci určenou na zavedení energetického managementu. 

Rozpočet města již výdaje k tomuto účelu obsahuje, proto budou uvolněné finanční 

prostředky převedeny do rezervy města. 

 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 151 765,3 * - 270,0 151 495,3 

 

3745 52X  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 

 (úpravy veřejných prostranství aj.) 

13 292,6  + 270,0 13 562,6 

 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 
 

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

rozpočtu o 270 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy určené na nerozpočtované výdaje 

budou v souladu s požadavkem místního výboru Vinary použity na sadové úpravy před 

kulturním domem.  

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 151 495,3 * - 5 371,7 146 123,6 

 

3639 530  Akce nad 500 tis. Kč (org 500496  

 – Převod pozemků z majetku FKK   

 spol. s r. o., Předmostí) 

0,0 + 5 371,7 5 371,7 

 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

rozpočtu o 5 371 700 Kč. Finanční prostředky z rezervy určené na nerozpočtované výdaje 

budou použity na výkup pozemku z majetku společnosti FKK spol. s r. o. 

 
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) 

6 827,5 - 2 827,5 4 000,0 

 4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté 

 transfery ze stát. rozpočtu 

13 428,5 * + 4 975,0 18 403,5 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu  
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6171 01X  Činnost místní správy 

 (platy, pojistné aj.) 

182 976,7 - 4 975,0 

+ 4 975,0 

182 976,7 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 146 123,6 *  + 2 147,5 148 271,1 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

Na základě rozhodnutí MPSV ČR bude do rozpočtu města zapojena 2. část účelové 

neinvestiční dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných 

v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2018 ve výši 4 975 000 Kč. Rozpočet města 

na položce Ostatní nedaňové příjmy j. n. obsahuje dotaci v  předpokládané výši 8 000 000 Kč, 

1. část ve výši 5 172 500 Kč již byla převedena a nyní bude převedena 2. část ve výši 

2 827 500 Kč. Vzhledem k tomu, že rozpočet města výdaje k tomuto účelu již obsahuje, bude 

část finančních prostředků ve výši 2 147 500 Kč převedena do rezervy na nerozpočtované 

výdaje. 

 

DOTACE NA AKCI „CYKLOSTEZKA A CHODNÍK VELKÁ DLÁŽKA (ITI)“ 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 4216 210  Ostatní investiční přijaté   

 transfery ze státního rozpočtu 

 

40,0 + 5 738,3 5 778,3 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 148 271,1 *  + 5 738,3 154 009,4 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu  

 

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

5 738 269,89 Kč určená na akci „Cyklostezka a chodník Velká Dlážka (ITI)“. Vzhledem 

k tomu, že realizace akce již byla ukončena a dotace byla poskytnuta následně, budou 

předmětné finanční prostředky převedeny do rezervy na nerozpočtované výdaje.  

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 625  Sociální služby města Přerova 63 648,0 - 100,0 63 548,0 

4351 540  Osobní asistence, pečovatelská 

 služba a podpora samostatného 

 bydlení 

10 250,3  + 100,0 10 350,3 
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

625  Sociální služby města Přerova 63 648,0 - 100,0 63 548,0 

 

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

příspěvku pro Sociální služby města Přerova o 100 000 Kč. V rozpočtu Sociálních služeb 

města Přerova byly obsaženy finanční prostředky určené na rekonstrukci pergoly u Domova 

pro seniory Přerov v ulici U Žebračky. Příslušná částka k financování bude převedena odboru 

správy majetku a komunální služeb, kdy na základě společného jednání s příspěvkovou 

organizací bylo dohodnuto, že rekonstrukci bude realizovat uvedený odbor jako správce 

objektu.  

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3111 2122 610  Odvody příspěvkových 

 organizací (MŠ) 

380,6 + 2,7 383,3 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3111 610  Mateřské školy 14 670,7 

 

+ 2,7 14 673,4 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 54 033,3 + 2,7 54 036,0 

 

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

o 2 700 Kč. Bude zvýšen příspěvek na odpisy nemovitého majetku na základě změny 

odpisového plánu z důvodu vybudování plotu v Mateřské škole Přerov - Předmostí, 

Pod skalkou 13 (1 400 Kč) a zařazení herního prvku do užívání v Mateřské škole Přerov, 

U tenisu 2 (1 300 Kč). 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3113 2122 610  Odvody příspěvkových 

 organizací (ZŠ) 

3 191,7 - 3,0 3 188,7 

 



– 5 – 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3113 610  Základní školy 32 342,8 - 3,0 32 339,8 

 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 54 036,0 * - 3,0 54 033,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

o 3 000 Kč. Bude snížen příspěvek na odpisy nemovitého majetku na základě změny 

odpisového plánu z důvodu změny podílu hlavní a doplňkové činnosti ZŠ a MŠ 

J. A. Komenského Přerov – Předmostí, Hranická 14. 

 
ODBOR EVIDENČNÍCH SPRÁVNÍCH SLUŽEB A OBECNÍHO 

ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 2212   Sankční platby přijaté od  

 jiných subjektů 

12 329,0 - 6 000,0 6 329,0 

 1211 210  Daň z přidané hodnoty 251 520,6  + 3 212,5 254 733,1 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 154 009,4 * 

 

- 2 787,5 151 221,9 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu požádal o rozpočtové 

opatření – snížení příjmové části rozpočtu o 6 000 000 Kč, a to z důvodu posunutí termínu 

spuštění provozu radarového měření v místních částech Přerova. Pokles těchto příjmů bude 

kompenzován předpokládaným zvýšeným plněním DPH a finančními prostředky z rezervy 

k tomuto účelu určenými. 
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DOTACE NA HOKEJBALOVÉ HŘIŠTĚ 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 4222 210  Investiční přijaté transfery od  

 krajů 

0,0 + 1 800,0 1 800,0 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3412 021  Akce nad 500 tis. Kč (org 500417  

 – Výstavba hokejbalového hřiště  

 v areálu ZŠ Želatovská) 

4 700,0 + 600,0 5 300,0 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 151 221,9 * + 1 200,0 152 421,9 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření - zapojení účelové investiční 

dotace od Olomouckého kraje ve výši 1 800 000 Kč do rozpočtu města. Dotace byla 

poskytnuta na výstavbu hokejbalového hřiště. Její část ve výši 600 000 Kč bude použita na 

předmětnou akci, neboť od 01.07.2018 došlo ke změně pravidel pro hokejbal a je nutné 

upravit rozměrově hokejbalové hřiště se střídačkami a trestnými lavicemi. Tyto práce nebyly 

v rozpočtu obsaženy, jedná se o vícepráce. Akce byla předfinancována z rozpočtu města. 

Zbývající část dotace ve výši 1 200 000 Kč bude převedena do rezervy města. 

 

ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8123 210  Dlouhodobé přijaté půjčené 

 prostředky 

93 825,5 - 16 738,9 

 

77 086,6 

 4213 210  Investiční přijaté transfery   

 ze státních fondů 

29 624,5 + 16 738,9 46 363,4 

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

ve výši 16 738 900 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.  
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

1037 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500482 

 - Rekonstrukce lesních cest  LHC   

 Přerov 2) 

11 110,0 - 1 650,0 9 460,0 

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

 - Energetická opatření v budově  

 Palackého 1381/25 v Přerově) 

9 800,0 + 1 500,0 11 300,0 

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

 - Modernizace ZŠ Přerov,  

 Želatovská 8 (ITI)) 

2 050,0 + 150,0 2 200,0 

 

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

prostředků ve výši 1 650 000 Kč. Vzhledem k tomu, že bylo zrušeno zadávací řízení na akci 

„Rekonstrukce lesních cest LHC Přerov 2“ z důvodu neobdržení dotace, bude část volných 

finančních prostředků použita na: 

 dofinancování akce „Energetická opatření v budově Palackého 1381/25 v Přerově“ 

z důvodu vyšší nabídky než byl položkový rozpočet (1 500 000 Kč),  

 realizaci zesíleného zateplení bočního vstupu a sjednocení fasády prováděné v rámci 

realizace bočního bezbariérového vstupu z objektu ZŠ Želatovská na hokejbalové 

hřiště. Jedná se o vícepráce, které nebylo možné zjistit v rámci projektové přípravy 

akce (150 000 Kč). 

 
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (org 500392  

 – Modernizace ZŠ Přerov,  

 U Tenisu 4 (ITI)) 

13 050,0 -100,0 12 950,0 

3113 610  Základní školy 32 339,8 * + 100,0 32 439,8 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy  

 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 54 033,0 * + 100,0 54 133,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu  
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Příslušné odbory požádaly o rozpočtové opatření – přesun finančních prostředků ve výši 

100 000 Kč. Uvolněné finanční prostředky z modernizace ZŠ U Tenisu budou použity na 

pořízení učebních pomůcek, vybavení, případně opravy a údržbu v jednotlivých základních 

školách. 

 
DOTACE NA VÝKON PŘÍMÉ SOCIÁLNÍ PRÁCE 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 2329 210  Ostatní nedaňové příjmy j. n. 

 (transfery ze stát. rozpočtu) 

4 000,0 * - 4 000,0 0,0 

 4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté 

 transfery ze stát. rozpočtu 

18 403,5 *  + 5 896,3 24 299,8 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6171 01X  Činnost místní správy 

 (platy, pojistné aj.) 

182 976,7 * - 5 870,3 

+ 5 896,3 

183 002,7 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 152 421,9 *  + 1 870,3 154 292,2 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 
 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

01X  Magistrát - platy, pojistné, školení 183 901,7 + 26,0 183 927,7 

 

Na základě rozhodnutí MPSV ČR bude do rozpočtu města zapojena dotace na výkon přímé 

sociální práce ve výši 5 896 234 Kč. Rozpočet města na položce Ostatní nedaňové příjmy j. n. 

obsahuje dotaci v  předpokládané výši 4 000 000 Kč. Vzhledem k tomu, že rozpočet města 

většinu výdajů k tomuto účelu již obsahuje, budou posíleny jen výdaje na vzdělávání 

a cestovné s tím spojené (26 000 Kč). Zbývající uvolněné finanční prostředky města budou 

převedeny do rezervy. 

 

DOTACE NA VOLBY 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 4111 210  Neinv. přijaté transfery 

 z všeob. pokladní správy 

 státního rozpočtu 

1 320,3 + 1 545,0 2 865,3 

 



– 9 – 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6115 011  Volby do zastupitelstev územních  

 samosprávných celků 

1 060,0 - 695,0 

+ 845,0 

1 210,0 

6115 360  Volby do zastupitelstev územních  

 samosprávných celků 

700,0 - 700,0 

+ 700,0 

700,0 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 154 292,2 * + 1 395,0 155 687,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

Do rozpočtu města bude zapojena neinvestiční účelová dotace na volby do 1/3 Senátu 

Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí, konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 ve výši 

1 545 000 Kč. Rozpočet většinu výdajů k tomuto účelu již obsahuje, budou posíleny pouze 

výdaje na mzdové položky (150 000 Kč). Uvolněné finanční prostředky města budou 

převedeny do rezervy na nerozpočtované výdaje. 

 

ODBOR ŘÍZENÍ PROJETKŮ A INVESTIC 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

1037 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500482 

 - Rekonstrukce lesních cest  LHC   

 Přerov 2) 

9 460,0 * - 5 950,0 3 510,0 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500354 

 - Rekonstrukce školního hřiště ZŠ   

 Přerov, Za mlýnem) 

17 050,0 + 5 950,0 23 000,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

prostředků ve výši 5 950 000 Kč. Vzhledem k tomu, že bylo zrušeno zadávací řízení na akci 

„Rekonstrukce lesních cest LHC Přerov 2“ z důvodu neobdržení dotace, bude část volných 

finančních prostředků použita na dofinancování akce „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ 

Přerov, Za mlýnem“. Finanční prostředky budou použity na pokrytí nákladů na vlastní 

realizaci stavby, činnost koordinátora BOZP a autorský dozor stavby.  

 

 

ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3639 3111 530  Příjmy z prodeje pozemků 10 406,0  - 4 100,0 6 306,0 

3613 3112   Příjmy z prodeje ostatních   

 nemovitostí a jejich částí 

4 472,1  + 4 100,0 8 572,1 



– 10 – 

 

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

finančních prostředků ve výši 4 100 000 Kč. Jelikož na položku příjmy z prodeje pozemků 

byla zaúčtována částka 5 000 000 Kč za prodej objektu Velká Dlážka 8 a poté bylo dodatečně 

požádáno o přeúčtování na položku příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí, 

došlo na této položce k překročení rozpočtu. Z tohoto důvodu bylo požádáno o jeho úpravu. 

 

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté    

 transfery ze státního rozpočtu 

 

24 299,8 * - 4,3 24 295,5 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3113 612  Základní školy (projekt MAP) 

 

599,8 - 4,3 595,5 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 54 133,0 * - 4,3 54 128,7 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

Statutární město obdrželo dotaci ve výši 2 925 460,02 Kč na realizaci projektu Příprava 

Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Přerov v rámci Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání. Z důvodu nedočerpání dotace vznikla vratka ve výši 4 237,38 Kč, která 

bude v rámci finančního vypořádání vrácena poskytovateli dotace. 

 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3111 2111 610  Příjmy z poskytování služeb  

 a výrobků (praní prádla) 

 

825,5  - 13,7 811,8 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3111 610  Mateřské školy 14 673,4 * - 13,7 

 

14 659,7 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 54 128,7 * - 13,7 54 115,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

o 13 700 Kč. Plánované příjmy za praní prádla nebudou do konce roku splněny z důvodu 

zpřesnění kalkulace na dítě a počtu dětí dle zahajovacího výkazu. Ve výdajové části budou 

sníženy příspěvky mateřským školám na praní prádla. 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3111 2122 610  Odvody příspěvkových 

 organizací (MŠ) 

383,3 * + 1,0 

- 0,4 

383,9 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3111 610  Mateřské školy 14 659,7 * + 1,0 

- 0,4 

14 660,3 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 54 115,0 *  + 1,0 

- 0,4 

54 115,6 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 1 000 Kč 

a snížení rozpočtu o 400 Kč. Příspěvek na odpisy nemovitého majetku bude zvýšen na 

základě změny odpisového plánu z důvodu zařazení herního prvku – multifunkčního hřiště 

MŠ Přerov Kouřilkova 2 do užívání a současně snížen z důvodu zařazení herního prvku 

MŠ Přerov, U tenisu 4 do užívání o jeden měsíc později než bylo původně plánováno. 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3113 2122 610  Odvody příspěvkových 

 organizací (ZŠ) 

3 188,7 * + 0,1 3 188,8 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu  
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3113 610  Základní školy 32 439,8 * + 0,1 32 439,9 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu  

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 54 115,6 *  + 0,1 54 115,7 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 100 Kč. 

Bude zvýšen příspěvek na odpisy nemovitého majetku na základě změny odpisového plánu 

z důvodu podílu HČ a DČ ZŠ Přerov, B. Němcové 16.  

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3113 610  Základní školy 32 439,9 * - 605,0 31 834,9 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 155 687,2 *  + 605,0 156 292,2 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 54 115,7 *  - 605,0 53 510,7 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

celkem o 605 000 Kč. Jedná se o: 

 vratku předfinancování projektu šablony II pro ZŠ Přerov, Svisle 13 na nadstandardní 

pedagogické služby z důvodu posunutí termínu přijetí pedagoga (180 000 Kč), 

 nedočerpání účelově vázaného příspěvku na provoz ZŠ Přerov, B. Němcové 16 na 

nadstandardní pedagogické služby – speciální pedagog, psycholog a sociální pedagog, 

zejména z důvodu získání finančních prostředků na školního psychologa 

z podpůrných opatření ze státního rozpočtu (328 000 Kč) a o nedočerpání hrazení 

nadstandardních pedagogických služeb pro ZŠ Přerov, U tenisu 4 – trenér, uklízeč 

a správce haly (97 000 Kč).  

Uvolněné finanční prostředky města budou převedeny do rezervy na nerozpočtované výdaje. 
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘEROVĚ 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3314 610  Činnosti knihovnické 

 (Městská knihovna) 

16 287,3 - 30,0 16 257,3 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 156 292,2 *  + 30,0 156 322,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

610  Městská knihovna 16 287,3 - 30,0 16 257,3 

 

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – snížení příspěvku Městské 

knihovně v Přerově, příspěvkové organizaci o 30 000 Kč. Jedná se o vrácení příspěvku, který 

byl poskytnut na výrobu nástěnných kalendářů pro rok 2019, které měly být vytvořeny 

z komiksových návrhů v soutěži „Komiks Kreslí Dějiny Aneb Republice Už Je 100!“. 

Z důvodu velmi malého zájmu veřejnosti a nemožnosti získat podklady pro tvorbu kalendáře 

byla akce zrušena. 

 

 

 


