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Důvodová zpráva: 

 
ZAPOJENÍ DOTACÍ 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 4216 210  Ostatní investiční přijaté   
 transfery ze státního rozpočtu 

42 947,3 + 5 568,3 48 515,6 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 278 441,1  + 5 568,3 284 009,4 

 
Do rozpočtu města budou zapojeny investiční dotace ze státního rozpočtu ČR v celkové výši 
5 568 300,06 Kč získané na akce „Modernizace ZŠ Přerov, U Tenisu 4 (ITI)“ 
(569 729,58 Kč) a „DPS Trávník 1, Přerov - energetická opatření“ (4 998 570,48 Kč). 
Vzhledem k tomu, že realizace obou akcí již byla ukončena 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 

3612 540  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5400517 

 - Statické sepnutí domu, Jižní čtvrť 

 I/21 - 24) 

1 400,0 - 1 400,0 0,0 

3612 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210516 

 - Zateplení objektu včetně statického 

 sepnutí domu, Jižní čtvrť I/21 - 24) 

6 000,0 + 1 400,0 7 400,0 

 
Příslušné odbory požádaly o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků z rozpočtu 
odboru správy majetku a komunálních služeb do rozpočtu odboru řízení projektů a investic ve 
výši 1 400 000 Kč na realizaci výše uvedené akce. Zateplení objektu i statické sepnutí domu, 
Jižní čtvrť I/21 – 24 je součástí jedné projektové dokumentace a zakázku bude realizovat 
jeden zhotovitel současně. 
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ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY 
 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 284 009,4 * - 16,0 283 993,4 

6171 360  Činnost místní správy (správa) 24 751,5  + 16,0 24 767,5 

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

3XX  Magistrát - provoz 35 076,1 + 16,0 35 092,1 

 

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 16 000 Kč. 
Finanční prostředky z rezervy určené na nerozpočtované výdaje budou použity na 
dofinancování pronájmu 2. nadzemního podlaží v budově nám. TGM 16 z důvodu inflace 
a nově uzavřené nájemní smlouvy, která je platná od 01.09.2019. 
 
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) 283 993,4 * - 240,0 283 753,4 

3745 52X  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 
(úpravy veřejných prostranství aj.) 

10 655,5  + 240,0 10 895,5 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu o 240 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy určené na nerozpočtované výdaje 
budou použity na mechanizovanou výsadbu cibulovin, která se uskuteční na podzim. Záhony 
o rozměru 300 m² budou umístěny na ul. Velká Dlážka. Tento záměr schválila Rada města 
Přerova dne 21.08.2019. 
   

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 283 753,4 * - 370,0 283 383,4 

3632 5XX  Pohřebnictví 440,1 + 370,0 810,1 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
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Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu o 370 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy určené na nerozpočtované výdaje 
budou použity na vybudování 60 kusů urnových šachet na hřbitově v Přerově.  

 
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ  
 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

3111 610  Mateřské školy  15 458,7 - 550,0 14 908,7 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 283 383,4 * + 550,0 283 933,4 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

61X  Školská zařízení 58 590,9 - 550,0 58 040,9 

 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – vrácení finančních 
prostředků ve výši 550 000 Kč původně určených na opravu střechy odloučeného pracoviště 
MŠ Jasínkova. Jelikož se akce z časových důvodů nebude v roce 2019 realizovat, budou 
finanční prostředky vráceny do rezervy rozpočtu a z jiných zdrojů bude ve stejné výši 
zafinancována akce „Odbourání přístavby a oprava stropu, MŠ Újezdec“. 

 
ZAPOJENÍ DOTACÍ 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté   
 transfery ze státního rozpočtu 

40 050,6  + 211,9 40 262,5 

 4216 210  Ostatní investiční přijaté   
 transfery ze státního rozpočtu 

48 515,6 * + 5 657,5 54 173,1 

* 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) 283 933,4 *   + 5 869,4 289 802,8 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
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Do rozpočtu města budou zapojeny neinvestiční a investiční dotace ze státního rozpočtu ČR 
v celkové  výši 5 869 318,81 Kč získané na akce „Modernizace ZŠ Přerov, Za mlýnem 1 
(ITI)“ (4 787 668,29 Kč) a „Přebudování suchého poldru v k. ú. Újezdec na poldr 
 s mokřadem“ (1 081 650,52 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 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 26 766,0 - 9 519,0 17 247,0 

 2142 210  Příjmy z podílů na zisku             
 a dividend 

0,0  + 3 673,7 3 673,7 

 4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté   
 transfery ze státního rozpočtu 

40 262,5 * + 1 845,3 42 107,8 

* 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) 289 802,8 * - 4 000,0 285 802,8 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Na základě sdělení odboru správy majetku a komunálních služeb bude příjmová část rozpočtu 
snížena o 9 519 000 Kč. Jelikož do konce letošního roku nebude realizován prodej pozemků 
pod dálnicí ŘSD a částečně prodej pozemků pod domy SBD v Přerově, v Kozlovicích - 
rodinné domy a v Kozlovicích – Grác, budou k částečnému vyrovnání propadu příjmů 
zapojeny do rozpočtu města dividendy od společností VaK Přerov a. s., ČEZ a. s., Veolia 
Energie ČR, a. s. a doplatek dotace na výdaje spojené se sociálně-právní ochranou dětí za rok 
2018. K dofinancování bude použita také rezerva na nerozpočtované výdaje. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 285 802,8 * - 281,7 285 521,1 

3639 530  Komunální služby a územní rozvoj        

 j. n. 

4 278,3  + 281,7 4 560,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu o 281 700 Kč. Finanční prostředky z rezervy na nerozpočtované výdaje budou 
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použity na úhradu úplatného převodu pozemku p. č. 6034/52 v k. ú. Přerov o výměře 313 m² 
z vlastnictví společnosti TRINOM s. r. o. do vlastnictví statutárního města Přerova. Pozemek 
se nachází v ul. Tovačovská a je dotčen stavbou chodníku a cyklostezky. 

 
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) 

3 290,2  + 0,1 3 290,3 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

3113 610  Základní školy 35 844,8  + 0,1 35 844,9 

 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 
ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

61X  Školská zařízení 58 040,9 *  + 0,1 58 041,0 

* 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 zpřesnění odpisového plánu 
ZŠ Přerov, Boženy Němcové 16.  

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 285 521,1 * - 30,0 285 491,1 

3632 620  Pohřebnictví 120,0  + 30,0 150,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 30 000 Kč. Vzhledem k rostoucímu počtu sociálních pohřbů, přičemž náklady na jeden 
pohřeb se pohybují v rozmezí 7 000 – 7 500 Kč, budou k navýšení výdajů použity finanční 
prostředky z rezervy na nerozpočtované výdaje. 
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ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

1032 2111 522  Příjmy z poskytování služeb       

 a výrobků (těžba dřeva) 

2 000,0 + 700,0 

 

2 700,0 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

1032 520  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5200360 

 - LHC Přerov 2 - první sadba do  
 nepřipravené půdy -  jamková,   
 vylepšování, strojní příprava půdy) 

8 677,9  - 800,0 7 877,9 

1037 520  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5200385 

 - Opravy lesních cest  LHC Přerov 2) 

1 394,0  - 1 200,0 194,0 

1032 520  Podpora ostatních produkčních  
 činností 

982,5  + 2 700,0 3 682,5 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 
finančních prostředků ve výši 2 000 000 Kč a posílení rozpočtu o 700 000 Kč. Zvýšené 
příjmy z prodeje dřeva spolu s uvolněnými finančními prostředky určenými původně na 
opravy lesních cest (uskutečnily se pouze drobnější opravy odvodnění lesních cest a úprava 
povrchu na části) a zalesňování (z důvodu nedostatku lesních sazenic, když lesní školky 
nestíhají produkovat požadovaný sortiment dřevin a množství, nebylo možné realizovat 
v požadovaném objemu), budou použity na dofinancování výdajů na těžbu dřeva. 

 
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 
 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 

 po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 285 491,1 * - 200,0 285 291,1 

3113 610  Základní školy 35 844,9 * + 200,0 36 044,9 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 
ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

 po úpravě 

61X  Školská zařízení 58 041,0 * + 200,0 58 241,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
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Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 200 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy na nerozpočtované výdaje budou použity na 
nákup zahradní sekačky se zvedacím vyklápěním sběrného koše, chemických prostředků na 
hnojení, odplevelení a další údržbu travnaté plochy, případně na mzdové náklady správce 
hřiště či nákup kontejneru. Vše v rámci údržby zrekonstruovaného travnatého školního hřiště 
Základní školy Za mlýnem 1. 

  
 


