
- 1 - 

 

Důvodová zpráva: 

DOTACE NA AKCI „ENERGETICKÁ OPATŘENÍ DPS U ŽEBRAČKY 18“ 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 4216 210  Ostatní investiční přijaté   

 transfery ze státního rozpočtu 

 

5 778,3 + 7 088,0 12 866,3 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 161 648,9   + 7 088,0 168 736,9 

 

Do rozpočtu města bude zapojena investiční dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve 

výši 7 087 942,44 Kč poskytnutá na akci „Energetická opatření DPS U Žebračky 18“. Akce 

byla plně předfinancována z rozpočtu města a zpětně získaná dotace bude převedena do 

rezervy na nerozpočtované výdaje.  

 
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 2322 500  Přijaté pojistné náhrady 932,7 + 27,2 959,9 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6171 35X  Činnost místní správy (informatika,  

 GIS) 

11 315,9 

 

+ 27,2 11 343,1 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3XX  Magistrát - provoz 34 311,9  + 27,2 34 339,1 

 

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření - posílení rozpočtu o 27 200 Kč. Příjmy 

z vyplaceného pojistného plnění škodní události (poškození notebooku Dell Latitude E5450 

při výpadku elektrické energie) budou použity na nákup nového notebooku. 
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ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3141 2122 610  Odvody příspěvkových  

 organizací (ZŠS) 

423,2 + 0,2 

 

423,4 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3141 610  Školní stravování 6 420,0  + 0,2 

 

6 420,2 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 55 117,7  + 0,2 

 

55 117,9 

 

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 200 Kč 

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

z důvodu změny podílu hlavní a doplňkové činnosti ZŠS Přerov, Kratochvílova 30. 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3113 2122 610  Odvody příspěvkových 

 organizací (ZŠ) 

3 188,8 - 4,7 3 184,1 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3113 610  Základní školy 33 441,9  - 4,7 33 437,2 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 55 117,9 * - 4,7 55 113,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
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Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu celkem 

o 4 700 Kč.  Budou sníženy příspěvky na odpisy nemovitého majetku na základě změny 

odpisového plánu z důvodu změny podílu hlavní a doplňkové činnosti ZŠ Přerov, Za mlýnem 

(700 Kč) a ZŠ Přerov, U tenisu 4 (4 000 Kč). 

 

DOTACE NA RESTAUROVÁNÍ ŠTUKOVÉHO STROPU SÁLU NA ZÁMKU 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté  

 transfery ze státního rozpočtu 

25 902,5  + 214,0 26 116,5 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 168 736,9 *  + 214,0 168 950,9 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

Do rozpočtu města bude zapojena neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 

214 000 Kč poskytnutá na restaurování štukového stropu sálu na zámku. Akce byla plně 

předfinancována z rozpočtu města a zpětně získaná dotace bude převedena do rezervy na 

nerozpočtované výdaje.  

 
DOTACE NA PODPORU PREVENCE KRIMINALITY 
 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 4216 210  Ostatní investiční přijaté 

 transfery ze státního rozpočtu 

12 866,3 * + 234,3 13 100,6 

* 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 4 233,4 + 442,3 

- 234,3 

4 441,4 

3421 5XX  Využití volného času dětí a mládeže 3 117,5  + 97,0 3 214,5 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 168 950,9 *   - 70,7 168 880,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

Příslušné odbory požádaly o rozpočtová opatření – posílení rozpočtu celkem o 305 000 Kč.  

Účelová investiční dotace z dotačního titulu Podpora prevence kriminality s názvem „Přerov 

– Modernizace MKDS – 3. etapa 2018“ ve výši 234 255 Kč bude zapojena do rozpočtu města 

a uvolněné zdroje spolu s finančními prostředky z rezervy budou použity na nákup 23 ks 
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zimních bund (108 000 Kč) a 8 ks nových pistolí (100 000 Kč) pro strážníky městské policie 

a na opravu betonového podkladu sportovního hřiště Přerov – Předmostí, Hranická 2 – 4 

(97 000 Kč).  

 

ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3613 2111 51X  Příjmy z poskytování služeb  

 a  výrobků (služby aj.) 

1 200,0  + 315,0 1 515,0 

2221 2132 510  Příjmy z pronájmu ost. nemov.  

 věcí a jejich částí (autobusové  

 nádraží) 

527,3 + 1,0 528,3 

3613 2132 5XX  Příjmy z pronájmu ost. nemov.  

 věcí a jejich částí 

5 184,0  + 1,0 5 185,0 

 2324   Přijaté nekapitálové příspěvky  

 a náhrady 

819,1   + 157,0 976,1 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3313 510  Filmová tvorba, distribuce, kina  

 a shromažďování audiovizuálních  

 archiválií 

50,0   - 45,0 5,0 

3319 510  Ostatní záležitosti kultury (Hvězdárna) 37,0   - 24,0 13,0 

3322 51X  Zachování a obnova kulturních   

 památek (zámek, TGM 8) 

806,0   - 29,0 777,0 

3326 5XX  Pořízení, zachování a obnova hodnot  

 místního kulturního, národního a  

 historického povědomí (kaple, sochy,  

 čestné hroby aj.) 

1 245,0 - 10,0 1 235,0 

3613 510  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500471 

 - Oprava střechy a elektroinstalace   

 v budově Jasínkova 4) 

1 128,0 - 100,0 1 028,0 

3613 51X  Nebytové hospodářství 10 130,7   - 553,0 9 577,7 

3632 5XX  Pohřebnictví 880,6   - 181,0 699,6 

3613 510  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500456 

 - Výměna oken a dveří v budově  

 Sokolská 26) 

1 436,0 

 

+ 1 416,0  2 852,0 
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Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 

rozpočtu o 474 000 Kč a převod finančních prostředků ve výši 942 000 Kč. Zvýšené příjmy 

za přeúčtovaní energií od jednotlivých nájemců za užívání nebytových prostor v majetku 

statutárního města, z úroků z prodlení a přefakturací spolu s úsporou ve výdajové části budou 

použity na akci „Výměna oken a dveří v budově Sokolská 26“, kde z důvodu nového 

metodického pokynu pro zadávání zakázky na dodávku nových oken, ne výměnu stávajících, 

bylo nutné nechat zpracovat projektovou dokumentaci. Jejím zpracováním došlo k navýšení 

ceny.  

 

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3113 2122 610  Odvody příspěvkových 

 organizací (ZŠ) 

3 184,1 * + 1,6 

 

3 185,7 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3113 610  Základní školy 33 437,2 * + 1,6 33 438,8 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 55 113,2 * + 1,6 55 114,8 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 5 700 Kč 

a snížení rozpočtu o 4 100 Kč. Příspěvky na odpisy nemovitého majetku budou: 

 zvýšeny na základě změny odpisového plánu z důvodu zařazení IT prvků ZŠ a MŠ 

J.A. Komenského Přerov – Předmostí, Hranická 14 do užívání (5 200 Kč) a změny 

odpisového plánu z důvodu změny podílu hlavní a doplňkové činnosti ZŠ Přerov, 

Svisle 13 (500 Kč), 

 sníženy na základě změny odpisového plánu z důvodu změny podílu hlavní 

a doplňkové činnosti ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 (4 100 Kč).  
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3314 610  Činnosti knihovnické  

 (Městská knihovna) 

16 257,3 + 17,1 

 

16 274,4 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 168 880,2 *  - 17,1 168 863,1 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

610  Městská knihovna 16 257,3 + 17,1 16 274,4 

 

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – zvýšení příspěvku na odpisy 

movitého majetku Městské knihovně v Přerově, příspěvkové organizaci o 17 100 Kč – na 

základě změny odpisového plátnu z důvodu zakoupení digitální kopírky MX-2630N, 

interaktivního panelu do učebny a klimatizace do servrovny. Budou použity finanční 

prostředky z rezervy určené na nerozpočtované výdaje. 

 
KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 2122 141  Odvody příspěvkových  

 organizací (KIS) 

475,1  + 7,8 482,9 

 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 168 863,1 *  + 7,8 168 870,9 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – zvýšení odvodů z odpisů movitého 

majetku Kulturním a informačním službám města Přerova, příspěvkové organizaci 

o 7 800 Kč v souvislosti s převodem Hvězdárny do majetku organizace. Jelikož ve výdajové 

části budou volné finanční prostředky ze střediska Městské informační centrum dostačující 

pro pokrytí nákladů na provoz střediska Hvězdárna, budou volné finanční prostředky 

převedeny do rezervy na nerozpočtované výdaje. 
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté 

 transfery ze stát. rozpočtu 

26 116,5 * + 213,0 26 329,5 

 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 625  Sociální služby města Přerova 63 548,0  + 213,0 63 761,0 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

625  Sociální služby města Přerova 63 548,0 + 213,0 63 761,0 

 

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

o 213 000 Kč. Další část doplatku na sociálně-právní ochranu dětí za rok 2017 bude použita 

na navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova. 

Z důvodu zajištění finančního krytí smlouvy na dodávku celodenní stravy a smlouvy na 

zajištění provozu mobilních hlasových a datových služeb, které byla organizace nucena 

uzavřít v prodlevě mezi zasedáními zastupitelstva města, byla za tímto účelem převedena 

částka do provozního rozpočtu z fondu investic. Fond slouží k mimořádným výdajům nutným 

pro zajištění plynulého provozu organizace. Po schválení požadovaného rozpočtového 

opatření budou prostředky vráceny zpět do fondu investic. 

Původní žádost o posílení rozpočtu byla na odbor ekonomiky doručena dne 03.09.2018 

a předložena na nejbližší schůzi Rady města Přerova konanou dne 20.09.2018. Rada města 

Přerova podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit požadované rozpočtové opatření. 

Nejbližší konání Zastupitelstva města Přerova bylo dne 19.11.2018. Odbor sociálních věcí 

a školství proto svoji žádost o rozpočtové opatření dne 02.10.2018 stáhl a provedl úkony dle 

výše popsaného. 


