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Důvodová zpráva: 

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

228 035,6 * + 108,3 228 143,9  

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6402   Finanční vypořádání minulých let 0,0 + 108,3 108,3 

 

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

rozpočtu o 108 300 Kč z důvodu realizace vratky dotace. V loňském roce obdrželo statutární 

město účelovou neinvestiční dotaci ve výši 209 935 Kč určenou na aktualizaci územní 

energetické koncepce. Z důvodu nedočerpání této dotace vznikla vratka ve výši 108 295 Kč. 

Předmětná dotace podléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018. 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

228 143,9 * + 14,9 228 158,8 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6402   Finanční vypořádání minulých let 108,3 * + 14,9 123,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

V loňském roce obdrželo statutární město dotace na realizaci projektu „Asistent prevence 

kriminality 2018 - 2020“ ve výši 1 071 600 Kč a realizaci projektu „Domovník – preventista 

2018 – 2020“ ve výši 173 800 Kč. Z důvodu nedočerpání těchto dotací vznikla vratka 

v celkové výši 14 836,77 Kč a to: 

 Asistent prevence kriminality (859 Kč), 

 Domovník - preventista (13 977,77 Kč). 

Předmětné dotace podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018. 
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ZAPOJENÍ VÝTĚŽKU VEŘEJNÉ SBÍRKY 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 2321   Přijaté neinvestiční dary 0,0 + 15,2 15,2 

 
 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

4356 625  Denní stacionáře a centra denních 

 služeb 

0,0 + 15,2 15,2 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 20 449,9  + 15,2 20 465,1 

 

 

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – zapojení výtěžku veřejné 

vánoční sbírky do rozpočtu města Přerova. Výtěžek činí celkem 15 138 Kč a bude v souladu 

s účelem veřejné sbírky poukázán ve prospěch subjektu Spolusetkávání Přerov, z. ú. na 

dovybavení rekonstruovaných prostor, a to nákup podlahových krytin, skříněk na obuv 

a výkonného vysavače.  

 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

228 158,8 * + 1 276,5 229 435,3 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3412 510  Sportovní zařízení v majetku obce  

 

723,2 * + 1 276,5 1 999,7 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

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

rozpočtu o 1 276 500 Kč. Finanční prostředky budou použity na úhradu nákladů společnosti 

Teplo Přerov a. s. spojených s opravou havarijního stavu železobetonové konstrukce kolem 

venkovního bazénu v Přerově. K financování budou použity prostředky ze zůstatku 

hospodaření (rezerva roku 2018 s tímto výdajem uvažovala). 
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SOUHRNNÝ DOTAČNÍ VZTAH 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 4112 210  Neinv. přijaté transfery ze 

 státního rozpočtu v rámci 

 souhrnného dotačního vztahu 

51 871,6 + 2 234,4 54 106,0 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 71 721,9 + 2 234,4 73 956,3 

 

Statutární město Přerov obdrželo sdělení Olomouckého kraje ve věci finančního vztahu 

státního rozpočtu k rozpočtu statutárního města Přerova (souhrnný dotační vztah) ve výši 

54 106 000 Kč, jedná se o příspěvek na výkon státní správy včetně příspěvku na vydávání 

občanských průkazů a příspěvku na územní plánování. V rozpočtu statutárního města na rok 

2019 je souhrnný dotační vztah zahrnut v očekávané výši 51 871 600 Kč, z toho důvodu bude 

provedena výše uvedená úprava. 

 

 

KANCELÁŘ PRIMÁTORA 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

 229 435,3 * + 51,0 229 486,3 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 110  Ostatní činnosti j. n. (neinvestiční  

 transfery dobrovolným svazkům  

 obcí) 

276,0 + 51,0 327,0 

 

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 51 000 Kč. Finanční 

prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2018 budou použity na dofinancování úhrady 

členského příspěvku Svazu měst a obcí ČR, jehož variabilní část byla koncem roku navýšena 

na 3 Kč/obyvatel/rok. 
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ODBOR EKONOMIKY 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 1381 230  Daň z hazardních her 

 s výjimkou dílčí daně 

 z technických her 

20 000,0  - 17 500,0 2 500,0 

 1385 230  Dílčí daň z technických her   0,0 + 17 500,0 17 500,0 

 

Odbor ekonomiky požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 

17 500 000 Kč. V souvislosti s novelou vyhlášky o rozpočtové skladbě ze dne 20.12.2018 

(č. 329/2018) byla vytvořena nová položka 1385, na niž budou zařazeny příjmy z dílčí daně 

z technických her dle zákona o dani z hazardních her, které byly doposud rozpočtovány na 

položce 1381.  

 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

229 486,3 * + 336,0 229 822,3 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2219 550  Ostatní záležitosti pozemních  

 komunikací 

11 101,4 * + 336,0 11 437,4 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

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

rozpočtu celkem o 336 000 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2018 

budou použity na: 

 opravu opěrné zídky chodníku na ul. Vaňkova a obnovu dopravního značení na 

cyklotrasách (273 000 Kč), 

 zpracování technické pomoci pro provedení výše uvedených akcí (63 000 Kč).  

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

229 822,3 * + 307,7 230 130,0 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3639 530  Komunální služby a územní rozvoj      

 j. n. 

3 836,5 * + 307,7 4 144,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

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

rozpočtu o 307 700 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2018 budou 

použity na výkup pozemku p. č. 5207/77 v k. ú. Přerov. Tento záměr byl schválen Radou 

města Přerova dne 29.11.2018. Jedná se o veřejné prostranství mezi budovami na 

ul. Kabelíkova. 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2212 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500504 

 - Lávka přes Strhanec, ul. Dr. Riedla) 

4 500,0 - 4 500,0 0,0 

2219 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500504 

 - Lávka přes Strhanec, ul. Dr. Riedla) 

0,0 + 4 500,0 4 500,0 

 

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

finančních prostředků ve výši 4 500 000 Kč. Výdaje určené na rekonstrukci lávky, která bude 

převážně sloužit pro smíšený provoz chodců a cyklistů, a jen ve výjimečných situacích bude 

umožňovat přejezd sanitních vozů a osobních automobilů, budou nově zařazeny na par 2219. 
 

AKCE NAD 500 TIS. KČ 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

230 130,0 * + 200,0 230 330,0 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2219 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500506 

 - Rekonstrukce chodníku nám.   

 Svobody - I. etapa) 

2 300,0 - 2 300,0 0,0 

2219 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500507 

 - Rekonstrukce chodníku nám.   

 Svobody - II. etapa) 

1 000,0 - 1 000,0 0,0 

2219 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500508 

 - Rekonstrukce chodníku nám.   

 Svobody - III. etapa) 

1 200,0 - 1 200,0 0,0 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210506 

 - Rekonstrukce chodníku nám.   

 Svobody) 

0,0 + 4 500,0 4 500,0 

2221 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500509 

 - Autobusová zastávka ul.  

 Palackého) 

1 700,0 - 1 700,0 0,0 

2221 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210509 

 - Autobusová zastávka ul.  

 Palackého) 

0,0 + 1 900,0 1 900,0 

 

Příslušné odbory požádaly o rozpočtová opatření – převody finančních prostředků z rozpočtu 

odboru správy majetku a komunálních služeb do rozpočtu odboru řízení projektů a investic: 

 ve výši 4 500 000 Kč na realizaci akce „Rekonstrukce chodníku nám. Svobody“, 

 ve výši 1 900 000 Kč na realizaci akce „Autobusová zastávka ul. Palackého“. 

Stavba autobusové zastávky v ul. Palackého bude dofinancována ze zůstatku hospodaření 

roku 2018. 

 
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 73 956,3 * - 263,0 73 693,3 

3113 610  Základní školy 22 647,7 + 263,0 22 910,7 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 40 721,0 + 263,0 40 984,0 

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

o 263 000 Kč pro: 

 ZŠ Boženy Němcové 16 (35 000 Kč), 

 ZŠ U Tenisu 4 (117 900 Kč), 

 ZŠ Velká Dlážka 5 (46 900 Kč), 

 ZŠ Svisle 13 (51 500 Kč), 

 ZŠ Želatovská (11 700 Kč), 
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za účelem odvodu do státního rozpočtu za nesplnění povinného podílu zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením, tzv. „náhradní plnění“. Základní školy tím, že musí odebírat 

kancelářské a drogistické zboží od dodavatelů vzešlých z výběrových řízení, nemohou využít 

v plném rozsahu náhradního plnění, protože toto je již u dodavatelů vyčerpáno. K tomuto 

posílení budou využity finanční prostředky z rezervy vytvořené k tomuto účelu v rozpočtu 

města. 

 
REZERVA ROZPOČTU 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

230 330,0 * + 2 290,0 232 620,0 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 73 693,3 * + 2 290,0 75 983,3 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

Do rezervy rozpočtu budou převedeny finanční prostředky ve výši 2 290 000 Kč vyhrazené 

v rozpočtu roku 2018 na financování akce „Převod pozemků před nádražím, ul. Husova“ 

(veřejná prostranství, chodníky, parkoviště přednádražního prostoru, o jejichž údržbu se 

starají Technické služby města Přerova, s. r. o.), která prozatím nebyla Zastupitelstvem města 

Přerova schválena a ve věci se dále jedná. 

 


