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Důvodová zpráva: 
 

ZAPOJENÍ DOTACÍ 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté   

 transfery ze státního rozpočtu 

22 851,9 + 1 914,1 24 766,0 

 4216 210  Ostatní investiční přijaté   

 transfery ze státního rozpočtu 

17 421,1 + 5 426,6 22 847,7 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 266 858,5  + 7 340,7 274 199,2 

 

Do rozpočtu města bude zapojena neinvestiční a investiční dotace ze státního rozpočtu ČR ve 

výši 7 340 632,94 Kč získaná na akci „Modernizace ZŠ Přerov, Boženy Němcové 16 (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.   

 

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 2324   Přijaté nekapitálové příspěvky  

 a náhrady 

325,5 + 17,0 342,5 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6171 01X  Činnost místní správy (platy, pojistné 

  aj.)  

201 727,7 + 17,0 201 744,1 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

01X  Magistrát - platy, pojistné, školení 

 

202 717,1 + 17,0 202 734,1 

 

Kancelář tajemníka požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 17 000 Kč. Vratka 

finančních prostředků za přípravu a zkoušku odborné způsobilosti v Institutu pro veřejnou 
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správu bude použita na financování vzdělávacích akcí pro zaměstnance Magistrátu města 

Přerova. 

 

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 2324   Přijaté nekapitálové příspěvky       

 a náhrady 

342,5 * + 33,8 376,3 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6171 35X  Činnost místní správy  

 (informatika, GIS) 

11 350,7 + 33,8 11 384,5 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3XX  Magistrát - provoz 36 284,2 + 33,8 36 318,0 

 

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření - posílení rozpočtu o 33 800 Kč. V roce 

2016 byly vysoutěženy licence SQL serveru a zakoupeny s tříletou servisní podporou, která je 

podstatná pro platnost licencí. Podpora však byla z důvodu licenční politiky zkrácena. Rozdíl 

byl vrácen dobropisem a finanční prostředky budou opět použity na zakoupení maintenance 

k licencím SQL serveru. 

 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 274 199,2 * - 25,1 274 174,1 

3421 5XX  Využití volního času dětí a mládeže 2 030,5 + 25,1 2 055,6 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

rozpočtu o 25 100 Kč. Finanční prostředky z rezervy určené na nerozpočtované výdaje budou 

použity na úhradu poplatku za trvalé vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu 

v souvislosti s výstavbou multifunkčního hřiště v Újezdci a dětského hřiště v Lýskách. 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 274 174,1 * - 50,0 274 124,1 

3639 530  Komunální služby a územní rozvoj                

 j. n.  

4 228,3 + 50,0 4 278,3 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

rozpočtu o 50 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy určené na nerozpočtované výdaje budou 

použity na úplatný převod části pozemku p. č. 4971/1 ostatní plocha v ul. Havlíčkova 

(předzahrádka Gama). 

 
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) 

3 343,4 - 53,2 3 290,2 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3113 610  Základní školy 34 999,8 - 53,2 34 946,6 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 56 665,6 - 53,2 56 612,4 

 

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

o 53 200 Kč. Bude snížen příspěvek ZŠ Přerov, Želatovská 8, na odpisy nemovitého majetku 

z důvodu změny odpisového plánu po snížení ceny zařazeného majetku - hokejbalového 

hřiště - oproti původnímu předpokladu.  
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ZAPOJENÍ DOTACÍ 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté   

 transfery ze státního rozpočtu 

24 766,0 * + 1 705,0 26 471,0 

 4216 210  Ostatní investiční přijaté   

 transfery ze státního rozpočtu 

22 847,7 * + 3 952,8 26 800,5 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 274 124,1 *  + 5 657,8 279 781,9 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

Do rozpočtu města bude zapojena neinvestiční a investiční dotace ze státního rozpočtu ČR 

ve výši 5 657 777,78 Kč získaná na akci „Modernizace ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 (ITI)“. 

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

budou předmětné finanční prostředky převedeny do rezervy na nerozpočtované výdaje.   

 
KANCELÁŘ PRIMÁTORA 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 279 781,9 * - 111,5 279 670,4 

3349  120  Ostatní záležitosti sdělovacích  

 prostředků (Přerovské listy a další) 

1 071,0 + 111,5 1 182,5 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 111 500 Kč. 

Finanční prostředky z rezervy určené na nerozpočtované výdaje budou použity na úhradu 

výdajů spojených s provozováním městského Facebooku (FB) a Instagramu. Město Přerov na 

základě několika projednávání (viz usnesení zastupitelstva města Přerova 120/4/9/2019) bude 

se společností Televize Přerov s. r. o. uzavírat s účinností od 01.09.2019 smlouvu, na základě 

které bude tato společnost pro město Přerov provozovat oficiální FB profil města 

Přerova a Instagram. Konkrétní podmínky této spolupráce budou upraveny zmiňovanou 

smlouvou, budou spočívat zejména ve vkládání nejaktuálnějších témat  z Přerova a okolí, 

doplněných fotografiemi nebo videi a monitorovanou diskusí. Na FB budou neprodleně 

zařazovány aktuální informace v případě vzniku mimořádných nebezpečných okolností 

(povodeň, požáry, jiné nebezpečné situace pro občany města). Nevhodné, zejména rasistické, 

xenofobní nebo vulgární komentáře a diskuse bude správce FB průběžně odstraňovat. Správce 

FB bude nepravdivé a lživé komentáře a diskuse uvádět na pravou míru, případně dementovat 

či odstraňovat. V případě šíření jakékoliv dezinformace týkající se města nebo jeho 
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příspěvkových organizací či obchodních společností bude správce kontaktovat tiskovou 

mluvčí nebo příslušné vedoucí odboru či oddělení. Zástupci města budou mít prostřednictvím 

správce FB možnost vyjádřit se k nepravdivým či kritický komentářům v diskusi. Cena služby 

za 1 měsíc je dohodnuta ve výši 23 018 Kč bez DPH, do konce roku bude třeba na 

zabezpečení 4 měsíců provozu částka ve výši 111,5 tis. Kč. FB bude přístupný i z oficiálních 

stránek města Přerova www.prerov.eu.  

  
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 279 670,4 * - 52,0 279 618,4 

3349 120  Ostatní záležitosti sdělovacích  

 prostředků (Přerovské listy a další) 

1 182,5 * + 52,0 1 234,5 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 

 

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 52 000 Kč. Finanční 

prostředky z rezervy určené na nerozpočtované výdaje budou použity na úhradu výdajů 

spojených s distribucí Přerovských listů za měsíce září až prosinec 2019. 

 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3613 510  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5100456 

 - Výměna oken a dveří v budově  

 Sokolská 26) 

2 818,0 - 1 617,0 1 201,0 

2221 510  Akce 300 - 500 tis. Kč (č. 5102003 

 - Infotabule na autobusovém nádraží) 

500,0 + 45,0 545,0 

3613 51X  Nebytové hospodářství 10 364,4  + 1 572,0 11 936,4 

 

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

finančních prostředků ve výši 1 617 000 Kč. Vzhledem k tomu, že po vyhlášení výběrového 

řízení je cena akce „Výměna oken a dveří v budově Sokolská 26“ výrazně nižší než 

rozpočtované prostředky, budou uspořené finanční prostředky použity na: 

 dofinancování akce „Infotabule na autobusovém nádraží“ (45 000 Kč), 

 zvýšené výdaje za vytápění u budov s centrálním zásobováním tepla a budov 

s plynovými kotelnami (1 572 000 Kč). 

 

 

 

 

 

http://www.prerov.eu/
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3613 510  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5100497 

 - Oprava elektroinstalace                       

 Sokolská 26) 

1 332,0 - 154,0 1 178,0 

3613 51X  Nebytové hospodářství 11 936,4 * + 154,0 12 090,4 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

finančních prostředků ve výši 154 000 Kč. Vzhledem k tomu, že po vyhlášení výběrového 

řízení je cena akce „Oprava elektroinstalace Sokolská 26“ nižší než rozpočtované prostředky, 

budou uspořené finanční prostředky použity na výstavbu nového oplocení u úřadovny 

v Lýskách. 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

4350 540  Domovy pro seniory 724,3 - 111,0 613,3 

3613 51X  Nebytové hospodářství 12 090,4 * + 111,0 12 201,4 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

finančních prostředků ve výši 111 000 Kč. Vzhledem k tomu, že všechny požadavky na 

dovybavení kuchyně v Domově pro seniory na ul. Optická jsou již nakoupeny, budou volné 

finanční prostředky použity na osazení termoregulačních ventilů a termostatických hlavic na 

topná tělesa v objektu bývalé mateřské školy v Žeravicích. 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3631 540  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5400466 

 - Aktualizace pasportu veřejného  

 osvětlení) 

1 930,6 - 1 930,6 0,0 

3631 520  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5200466 

 - Aktualizace pasportu veřejného  

 osvětlení) 

0,0 + 1 930,6 1 930,6 

 

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

finančních prostředků ve výši 1 930 600 Kč. Vzhledem k tomu, že pasport veřejného 

osvětlení bude součástí balíčku strategických dokumentů – strategický rozvoj, veřejné 

osvětlení, veřejná zeleň, u nichž bude podána žádost o dotace a z důvodu sjednocení strategie 

v rámci zpracování pasportizace jak zeleně, tak veřejného osvětlení, bude akce „Aktualizace 
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pasportu veřejného osvětlení“ převedena z oddělení bytové správy na oddělení správy 

ostatního majetku a komunálních služeb. 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 279 618,4 * - 1 000,0 278 618,4 

3421 5XX  Využití volného času dětí a mládeže 2 055,6 * + 1 000,0 3 055,6 

* 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 na strategické akce budou použity na: 

 nákup a instalaci herních prvků na dětská hřiště Želatovská 32 – 38, Kozlovská 51, 

Želatovská 12 - Rodinka (200 000 Kč), 

 opravu herních prvků a dopadových ploch na dětských hřištích Kabelíkova 16 – 18, 

Želatovská 3, Kozlovská 15 – 31, Trávník 7 – 9 (200 000 Kč), 

 nákup a instalaci herních sestav na dětská hřiště Želatovská 17, G. Janouška, 

Dvořákova 18, B. Němce 9 – 13, Laguna (600 000 Kč). 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 278 618,4 * - 180,0 278 438,4 

2223 550  Bezpečnost silničního provozu 200,0 + 180,0 380,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočtu o 180 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy na nerozpočtované výdaje budou 

použity na opravu 6 ks ukazatelů rychlosti, které budou převedeny v II. pololetí 2019 od 

Městské policie.  

 

MĚSTSKÁ POLICIE 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 278 438,4 * - 152,5 278 285,9 

5311 900  Bezpečnost a veřejný pořádek 4 625,8 + 152,5 4 778,3 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

Městská policie požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 152 500 Kč. Finanční 

prostředky z rezervy určené na nerozpočtované výdaje budou použity na realizaci nového 

kamerového bodu na náměstí Přerovského povstání. 



- 8 - 

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 278 285,9 * - 6 553,3 271 732,6 

 625  Sociální služby města Přerova 60 696,4 + 6 553,3 67 249,7 

* 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 60 696,4 + 6 553,3 67 249,7 

 

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

o 6 553 300 Kč. Finanční prostředky v rezervě určené k tomuto účelu budou použity na 

posílení příspěvku na provoz Sociálních služeb města Přerova, neboť obdržená dotace od 

MPSV ČR za rok 2019 určená na financování sociálních služeb je nižší, než s jakou bylo 

počítáno (pokles oproti roku 2018 o 3,5 mil. Kč). 

 
KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 271 732,6 * - 231,0 271 501,6 

 141  Kulturní a informační služby města 

 Přerova 

17 470,2 + 231,0 17 701,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

141  Kulturní a informační služby města 

 Přerova 

17 470,2 + 231,0 17 701,2 

 

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu Kulturních                   

a informačních služeb města Přerova o 231 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy na 
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nerozpočtované výdaje budou použity na pokrytí nákladů spojených s renovací klavíru 

PETROF, který bude sloužit pro akce pořádané v Městském domě.  

 

DOTACE NA VÝKON 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) 

6 926,2  - 3 500,0 3 426,2 

 4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté 

 transfery ze stát. rozpočtu 

26 471,0 *  + 4 303,6 30 774,6 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6171 01X  Činnost místní správy 

 (platy, pojistné aj.) 

201 744,1 *  + 100,0 201 844,1 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 271 501,6 *  + 703,6 272 205,2 

* 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 202 734,1 * + 100,0 202 834,1 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

Na základě rozhodnutí MPSV ČR o jejím poskytnutí bude do rozpočtu města zapojena dotace 

na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2019 ve výši 

4 303 581 Kč. Rozpočet města na položce Ostatní nedaňové příjmy j. n. obsahuje dotaci 

v  předpokládané výši 3 500 000 Kč. Vzhledem k tomu, že rozpočet města většinu výdajů 

k tomuto účelu již obsahuje, budou posíleny jen výdaje na vzdělávání (100 000 Kč), a to 

s ohledem na zpoplatnění povinných vzdělávacích akcí od roku 2019.  

 

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) 

3 426,2 * - 3 426,2 0,0 

 4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté 

 transfery ze stát. rozpočtu 

30 774,6 *  + 6 911,3 37 685,9 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6171 01X  Činnost místní správy 

 (platy, pojistné aj.) 

201 844,1 * + 200,0 202 044,1 

6171 621  Činnost místní správy (SPOD) 100,0 - 20,0 80,0 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 272 205,2 *  + 3 305,1 275 510,3 

* 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 202 834,1 * + 200,0 203 034,1 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

Na základě rozhodnutí MPSV ČR o jejím poskytnutí 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 2019 ve výši 6 911 250 Kč. 

Rozpočet města na položce Ostatní nedaňové příjmy j. n. obsahoval dotaci v  předpokládané 

výši 8 500 000 Kč, 1. část ve výši 5 073 750 Kč již byla převedena a nyní bude převedena 

2. část ve výši 3 426 250 Kč. Rozpočet města většinu výdajů k tomuto účelu již obsahuje, 

proto bude část finančních prostředků ve výši 3 305 100 Kč převedena do rezervy na 

nerozpočtované výdaje. Posíleny budou jen výdaje na vzdělávání (200 000 Kč). Současně 

budou sníženy prostředky na činnost místní správy (SPOD).  

 

ZAPOJENÍ DOTACÍ  

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté   

 transfery ze státního rozpočtu 

37 685,9 * + 1 825,1 39 511,0 

 4216 210  Ostatní investiční přijaté   

 transfery ze státního rozpočtu 

26 800,5 * + 16 146,8 42 947,3 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 275 510,3 *  + 17 971,9 293 482,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 



- 11 - 

 

Do rozpočtu města budou zapojeny neinvestiční a investiční dotace ze státního rozpočtu ČR 

v celkové výši 17 971 881,73 Kč získané na akce „Modernizace ZŠ Přerov, U tenisu 4 (ITI)“ 

(10 642 774,84 Kč) a „Modernizace agendových informačních systémů Magistrátu města 

Přerova“ (7 329 106,89 Kč). Vzhledem k tomu, že realizace akcí již byly ukončeny a dotace 

poskytnuty až následně, budou předmětné finanční prostředky převedeny do rezervy na 

nerozpočtované výdaje.   

 
ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva)  293 482,2 * - 8 125,0 285 357,2 

3313 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210387 

 - Stavební úpravy kina Hvězda) 

5 375,0  + 8 125,0 13 500,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

o 8 125 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy k tomuto účelu vytvořené budou použity na 

akci „Stavební úpravy kina Hvězda“ a to na odstranění části stávajícího střešního souvrství 

střech, realizaci nového, včetně nové ochrany objektu před úderem blesku. Rekonstrukce se 

týká střechy nad kinosálem a provozními prostorami. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 285 357,2 * - 1 200,0 284 157,2 

 025  Projektové dokumentace (investice) 23 027,6  + 1 200,0 24 227,6 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

o 1 200 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy určené na nerozpočtované výdaje budou 

použity na zpracování projektové dokumentace akce „Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ 

Trávník 27, Přerov“. 

 
ODBOR EKONOMIKY 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 284 157,2 * - 100,0 284 057,2 

6310 2XX  Obecné příjmy a výdaje z finančních  

 operací (bankovní poplatky aj.) 

424,5  + 100,0 524,5 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
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Odbor ekonomiky požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 100 000 Kč. Finanční 

prostředky budou použity na úhradu zvýšených poplatků za bankovní služby spojené s nově 

vzniklými pohledávkami souvisejícími s měřením rychlosti radarem v místních částech. 

Úhrada pohledávek přichází i ze zahraničních účtů, kde poplatek za jednotlivou příchozí 

platbu činí 100 Kč a za odchozí platbu 220 Kč. Odchozí platby souvisí s vrácením přijatých 

částek po splatnosti. K výše uvedenému posílení budou použity finanční prostředky z rezervy 

určené na nerozpočtové výdaje. 

 
ODBOR KONCEPCE A STRATEGICKÉHO ROZVOJE 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 284 057,2 * - 1 200,0 282 857,2 

3639 410  Akce nad 500 tis. Kč (č. 4100555 

 - Strategický plán rozvoje města  

 Přerova) 

0,0  + 1 200,0 1 200,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

Odbor koncepce a strategického rozvoje požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 

o 1 200 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy určené na nerozpočtované výdaje budou 

použity na financování akce „Strategický plán rozvoje města Přerova“. Jedná se o akci 

v rámci projektu Strategické řízení a pasportizace města Přerova. V případě získání dotace 

bude z Operačního programu Zaměstnanost proplaceno až 95 % způsobilých výdajů. 

 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 4122 210  Neinvestiční přijaté transfery  

 od krajů 

40 787,6  + 39,2 40 826,8 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3421 5XX  Využití volného času dětí a mládeže 3 055,6 * + 57,2 3 112,8 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 282 857,2 *  - 18,0 282 839,2 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o zapojení neinvestiční dotace od 

Olomouckého kraje ve výši 39 190 Kč z programu „Podpora výstavby, obnovy a vybavení 

dětských hřišť“ a o posílení rozpočtu ve výši 18 000 Kč. Finanční prostředky jsou určeny na 

vybavení dětského dopravního hřiště. K dofinancování budou použity prostředky z rezervy 

určené na nerozpočtované výdaje. 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 282 839,2 *  - 4,5 282 834,7 

2331 520  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5200421 

 - Kontejner na mobilní  

 protipovodňové hrazení) 

120,0  + 4,5 124,5 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

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

rozpočtu o 4 500 Kč. Finanční prostředky z rezervy určené na nerozpočtované výdaje budou 

použity k dofinancování akce „Kontejner na mobilní protipovodňové hrazení“. Jedná se 

o úpravu výsuvných plat kontejneru na přepravu mobilního protipovodňového hrazení – 

instalaci 12 ks plastových madel s ocelovou výztuhou na bočnice výsuvných plat a 2 ks 

výřezu v bočnicích výsuvných plat s olemováním gumovou chráničkou. 

 
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3113 611  Základní školy – školy v přírodě 1 336,2 - 373,8 962,4 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 282 834,7 *  + 373,8 283 208,5 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 56 612,4 * - 373,8 56 238,6 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – vrácení finančních 

prostředků v celkové výši 373 800 Kč. Jedná se o vratku předfinancování schválených 

projektů v rámci realizace ozdravných pobytů, a to: 

 ZŠ Přerov, Za mlýnem 1 – název projektu „Mravenčí dobrodružství“ (135 800 Kč),   

 ZŠ Přerov, Svisle 13 – název projektu „Modré nebe“ (238 000 Kč).  

Finanční prostředky budou vráceny do rezervy města. 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva)  283 208,5 * - 76,0 283 132,5 

3111 610  Mateřské školy 14 004,6 *  + 76,0 14 080,6 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 
 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 56 238,6 *  + 76,0 56 314,6 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

o 76 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy určené na nerozpočtované výdaje budou použity 

na dofinancování odstranění havarijního stavu kotlů v MŠ Čekyně, a to jejich výměnou. 

Rozpočet na tuto akci již byl posílen o 171 000 Kč. V následné fázi přípravy výběrového 

řízení se zjistilo, že kotle není možné napojit na stávající systém. Výše uvedené prostředky 

budou použity na novou regulaci a úpravu rozvodů. 

 
SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 283 132,5 * - 380,0 282 752,5 

 625  Sociální služby města Přerova 67 249,7 *   + 380,0 67 629,7 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

625  Sociální služby města Přerova 67 249,7 *  + 380,0 67 629,7 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

příspěvku Sociálních služeb města Přerova, příspěvkové organizace o 380 000 Kč. Na 

základě výstupu z mimořádné pracovně-lékařské prohlídky bylo ošetřujícím lékařem 

konstatováno, že zaměstnanec SSMP po prodělaném pracovním úrazu pozbyl dlouhodobě 

zdravotní způsobilost k výkonu své práce. Vzhledem k tomu, že organizace nemá pro 
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zaměstnance jinou vhodnou pracovní pozici, která by odpovídala jeho zdravotnímu stavu, 

schopnostem a kvalifikaci, bylo přistoupeno k podání výpovědi dle příslušných ustanovení 

zákoníku práce. Výše uvedená částka je určena na náhradu platu po dobu výpovědní lhůty 

a odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku. 

 

ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva)  282 752,5 * - 300,0 282 452,5 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210357 

 - Regenerace panelového sídliště  

 Předmostí - 13. etapa) 

16 020,0  + 300,0 16 320,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

o 300 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy určené na nerozpočtované výdaje budou použity 

k dofinancování akce „Regenerace panelového sídliště Předmostí – 13. etapa“, neboť po 

doručení a otevření nabídek uchazečů byla nejnižší nabídková cena vítězného uchazeče vyšší 

než předpokládaná hodnota veřejné zakázky. 

 

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY 
 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6171 35X  Činnost místní správy (informatika,   

 GIS) 

 11 384,5 * - 1 241,9 10 142,6 

6171 350  Akce nad 500 tis. Kč (č. 3500562 

 - Implementace cloudových služeb   

 Microsoft 365 E3) 

0,0  + 1 241,9 1 241,9 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3XX  Magistrát - provoz 36 318,0 * - 1 241,9 35 076,1 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 

1 241 900 Kč. Finanční prostředky budou použity na nákup a implementaci cloudových 

služeb Microsoft 365 E3. Jedná se o pronájem licencí, který kromě platformy Office garantuje 

také sjednocení nástrojů pro správu. Bude možné lépe řídit přístup k právům, datům, jejich 

zálohování, dostupnost vně magistrátu a bezpečné sdílení, což umožní splnit i náročné 

požadavky na ochranu osobních údajů. 


