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Důvodová zpráva: 

ZAPOJENÍ DOTACE 
 

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

rozpočet        
po úpravě 

 4216 210  Ostatní investiční přijaté   
 transfery ze státního rozpočtu 

53 955,3 + 5 280,2 59 235,5 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet        

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 284 426,4   + 5 280,2 289 706,6 

 
Do rozpočtu města bude zapojena investiční dotace ze státního rozpočtu ČR ve  výši 
5 280 201,67 Kč získaná na akci „Modernizace ZŠ Přerov, Svisle 13 (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.   
 
ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC 
 

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

rozpočet        
po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 289 706,6 * - 250,0 289 456,6 

3322 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210414 

 - Protipožární zabezpečení  

 Městského domu v Přerově) 

2 900,0  + 250,0 3 150,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 250 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy určené na nerozpočtované výdaje budou použity 
na restaurování dveří ve vstupní chodbě Městského domu. Předmětem restaurátorských prací 
je demontáž dveří včetně obložek, výroba a dodávka provizorních dveří zajišťující vstup do 
objektu Metrix po dobu restaurování dveří a vlastní restaurování dveří a obložek, včetně 
dodávky kování, materiálu, zlacení, povrchové úpravy, dopravy a zpětné montáže. 
 

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

rozpočet        
po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 289 456,6 * - 4 000,0 285 456,6 

 025  Projektové dokumentace (investice) 24 227,6  + 4 000,0 28 227,6 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
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Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 4 000 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy určené na nerozpočtované výdaje budou 
použity na zpracování projektových dokumentací akcí: 

� „Modernizace vzduchotechniky včetně otopného systému MD“ (2 000 000 Kč), 
� „Kanalizace Lýsky“ (2 000 000 Kč). 

 
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) 285 456,6 *  - 800,0 284 656,6 

3745 52X  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 

 (úpravy veřejných prostranství aj.) 

10 895,5  + 800,0 11 695,5 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu o 800 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy na nerozpočtované výdaje budou 
použity na kácení dřevin a následné frézovaní pařezů. Jedná se o vykácení cca 40 ks dřevin 
v různých částech města a místních částech, přičemž náklady na jeden strom činí 10 000 – 
20 000 Kč. 

 
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) 

3 290,3  + 2,4 3 292,7 

 

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

rozpočet         
po úpravě 

3113 610  Základní školy 39 203,9  + 2,4 39 206,3 

 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

61X  Školská zařízení 64 432,8  + 2,4 64 435,2 

 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 2 400 Kč. Jedná se o navýšení odvodu z odpisů ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 z důvodu 
snížení příjmů z doplňkové činnosti. 
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ZAPOJENÍ DOTACE 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 4122 210  Neinvestiční přijaté transfery od  

 krajů 

42 676,3  + 3 193,1 45 869,4 

  
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

 625  Sociální služby města Přerova 67 629,7  + 3 193,1 
-  3 193,1 

67 629,7 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 284 656,6 * + 3 193,1 287 849,7 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Do rozpočtu města bude zapojena účelová neinvestiční dotace ve výši 3 193 100 Kč. Jedná se 
o prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté prostřednictvím krajského úřadu na 
dofinancování běžných výdajů souvisejících s poskytováním registrovaných sociálních 
služeb. Vzhledem k tomu, že nebylo zřejmé, zda stát původní dotaci navýší a zohlední tak růst 
nákladů na poskytované služby, byly tyto výdaje z rozpočtu města dofinancovány. Nyní 
budou nahrazeny dotací a uvolněné prostředky vráceny zpět do rozpočtu města. Závazný 
ukazatel se nemění. 

 
ODBOR KONCEPCE A STRATEGICKÉHO ROZVOJE 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých  

 prostředků na bank. účtech 

602 559,7  - 1 200,0 601 359,7 

  
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

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

 - Strategický plán rozvoje města  

 Přerova) 

1 200,0 - 1 200,0 0,0 

 
Odbor koncepce a strategického rozvoje požádal o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu 
o 1 200 000 Kč. Vzhledem k délce přípravy nového Strategického plánu rozvoje města 
Přerova a možnosti získání dotace z 92. Výzvy Operačního programu Zaměstnanosti budou 
práce zahájeny hned na začátku ledna 2020. Z tohoto důvodu budou prostředky vyjmuty 
z rozpočtu letošního roku a zahrnuty do návrhu rozpočtu na rok 2020. 
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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) 287 849,7 * - 160,0 287 689,7 

3631 520  Veřejné osvětlení 8 661,2  + 160,0 8 821,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu o 160 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy na nerozpočtované výdaje budou 
použity na provizorní nasvětlení tří stávajících přechodů v ul. Svisle, kde prochází značný 
počet chodců, převážně žáků ZŠ Svisle. Provizorní nasvětlení bude realizováno z důvodu 
zajištění bezpečnosti chodců do doby řádného vyřešení přechodů s vazbou na plánovanou 
cyklostezku včetně přejezdu cyklistů přes ul. Svisle. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 287 689,7 * - 175,0 287 514,7 

3631 520  Veřejné osvětlení 8 821,2 *  + 175,0 8 996,2 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu o 175 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy na nerozpočtované výdaje budou 
použity na demontáž sloupů veřejného osvětlení a jejich náhradu za nové sloupy, a to v ul. 
Palackého (za prodejnou potravin – parkoviště), v ul. Dvořákova (směr za nemocnicí ve 
směru na Kozlovice) a dále na opravu vyhnutého sloupu naproti bývalého objektu GAMBRO. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

3612 540  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5400548 

 - Výměna stoupacích rozvodů SV          

 a  TUV vč. rekonstrukce koupelen,  

 Gen. Štefánika 6) 

1 439,5  - 1 439,5 0,0 

3412 510  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5100514 

 - Oprava střechy zimního stadionu) 

2 700,0  + 1 000,0 3 700,0 

3111 510  Mateřské školy 611,3 + 420,0 1 031,3 

3412 510  Sportovní zařízení ve vlastnictví  

 obce 

3 099,8  + 19,5 3 119,3 
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Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 
finančních prostředků ve výši 1 439 500 Kč. Jelikož po zpracování projektu byl rozpočet na 
akci „Výměna stoupacích rozvodů SV a TUV vč. rekonstrukce koupelen, Gen. Štefánika 6“ 
značně navýšen oproti původnímu, akce nebude realizována a předmětné finanční prostředky 
budou použity na: 
� dofinancování opravy střechy na zimním stadionu (1 000 000 Kč),  

Finanční prostředky byly původně určeny na opravu zázemí zimního stadionu. 
Vzhledem k tomu, že požadovaný rozpočet na opravu zázemí byl několikanásobně 
vyšší než schválený, bylo rozhodnuto o využití finančních prostředků na opravu 
střechy (zatékání), 

� opravu havarijního stavu přípojky kanalizace v MŠ Lešetín (420 000 Kč),  
� doplnění projektu na rekonstrukci zázemí zimního stadionu o požárně technické řešení 

stavby (19 500 Kč). 

 
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

3111 2111 610  Příjmy z poskytování služeb          

 a výrobků (praní prádla) 

965,4  - 15,6 949,8 

  
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 287 514,7 * - 15,6 287 499,1 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu 
o 15 600 Kč. Plánované příjmy za praní prádla nebudou do konce roku naplněny z důvodu 
zpřesnění kalkulace na dítě a počtu dětí dle zahajovacího výkazu. K vyrovnání propadu budou 
použity finanční prostředky rezervy určené na nerozpočtované výdaje. 

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

3113 2122 610  Odvody příspěvkových 

 organizací (ZŠ) 

3 292,7 * - 2,5 3 290,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

3113 610  Základní školy 39 206,3 * - 2,5 39 203,8 

* 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 64 435,2 * - 2,5 64 432,7 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu o 2 500 Kč. 
Bude snížen příspěvek ZŠ Přerov, Za mlýnem 1, na odpisy nemovitého majetku z důvodu 
zvýšení příjmů z doplňkové činnosti. 
 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
 

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

rozpočet        
po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 287 499,1 *  - 10,5 287 488,6 

3314 610  Činnosti knihovnické  
 (Městská knihovna) 

17 884,7 + 10,5 
 

17 895,2 

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

opatření 
rozpočet        

po úpravě 

610  Městská knihovna 17 884,7 + 10,5 17 895,2 

 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – zvýšení příspěvku na odpisy 
movitého majetku Městské knihovně v Přerově, příspěvkové organizaci o 10 500 Kč – na 
základě změny odpisového plánu z důvodu pořízení serveru FUJITSU PY TX2550 M5 pro 
provoz knihovního systému Tritius. Budou použity finanční prostředky z rezervy určené na 
nerozpočtované výdaje. 

 
ZAPOJENÍ DOTACE – MODERNIZACE SCÉNICKÉHO OSVĚTLENÍ 
V MĚSTSKÉM DOMĚ  
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 4222 210  Investiční přijaté transfery  
 od krajů 

23,5  + 70,0 93,5 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 287 488,6 *  + 70,0 287 558,6 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Do rozpočtu města bude zapojena investiční dotace z Olomouckého kraje ve  výši 70 000 Kč 
získaná na akci „Modernizace scénického osvětlení v Městském domě v Přerově“. Vzhledem 
k tomu, že rozpočet města výdaje k tomuto účelu již obsahuje, budou předmětné finanční 
prostředky převedeny do rezervy města na nerozpočtované výdaje.   

 
ÚTVAR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

6171 01X  Činnost místní správy (platy, pojistné  
 aj.) 

202 168,1  - 442,0 201 726,1 

5311 011  Bezpečnost a veřejný pořádek (platy,  
 pojistné aj.) 

36 942,0  + 442,0 37 384,0 

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

01X  Magistrát - platy, pojistné, školení 
 

203 158,1  - 442,0 202 716,1 

 
Útvar kancelář tajemníka požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve 
výši 442 000 Kč. Z důvodu neobsazených pracovních míst na magistrátu bude část finančních 
prostředků původně určených na platy úředníků použita na dofinancování mzdových 
prostředků městské policie v souvislosti se změnami platových tříd a  cílové odměny 
vyhlášené ředitelem městské policie.  

 
ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých  
 prostředků na bank. účtech 

601 359,7 *  - 14 650,0 586 709,7 

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

rozpočet         
po úpravě 

3745 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210469 
 - Demolice objektu 1573, Velké             
 Novosady, Přerov) 

25 000,0 - 14 650,0 10 350,0 

 
Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu 
o 14 650 000 Kč. Na základě uzavřené smlouvy se zhotovitelem byla sjednána měsíční 
fakturace provedených prací a vzhledem k tomu, že demoliční práce objektu budou probíhat 
i v zimních měsících, bude část finančních prostředků vyjmuta z rozpočtu letošního roku 
a zahrnuta do návrhu rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2020.  

 
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 

48 211,8  + 3 274,8 51 486,6 

 
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) 

7 877,9 + 2 391,4 10 269,3 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 287 558,6 * + 883,4 288 442,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o zapojení účelových neinvestičních 
dotací od Ministerstva zemědělství v celkové výši 3 274 720 Kč.  Finanční prostředky ve výši 
2 391 360 Kč budou použity na zalesňování a strojní přípravu půdy v LHC Přerov 2. 
Zbývající část dotace byla poskytnuta zpětně, z toho důvodu bude převedena do rezervy 
města na nerozpočtované výdaje. 

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

3639 3111 530  Příjmy z prodeje pozemků 17 247,0 - 5 000,0 12 247,0 

 1385 230  Dílčí daň z technických her 17 500,0  + 2 000,0 19 500,0 

6310 2141   Příjmy z úroků 2 018,6 + 3 000,0 5 018,6 
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Na základě žádosti odboru správy majetku a komunálních služeb bude příjmová část rozpočtu 
snížena o 5 000 000 Kč. Protože opětovně nedojde k realizaci předpokládaných prodejů 
pozemků a původní snížení (Zastupitelstvo města Přerova dne 14.10.2019) tedy nebylo 
dostačující, budou k  vyrovnání uvedeného propadu příjmů zapojeny zvýšené příjmy na dílčí 
dani z technických her a příjmy z úroků.  

 
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 
 

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

rozpočet      
po úpravě 

3113 610  Základní školy 39 203,8 *  - 156,0 39 047,8 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 288 442,0 * + 156,0 288 598,0 

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

61X  Školská zařízení 64 432,7 *  - 156,0 64 276,7 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu celkem 
o 156 000 Kč. Jedná se o: 

� nedočerpání účelově vázaného příspěvku na provoz ZŠ Přerov, B. Němcové 16 na 
nadstandardní pedagogické služby – speciální pedagog, psycholog a sociální 
pedagoga (100 000 Kč), 

� nedočerpání účelových prostředků na úhrady nadstandardních pedagogických služeb 
pro ZŠ Přerov, U tenisu 4 – trenér, uklízeč a správce haly (20 000 Kč), 

� vratku – odvod z fondu investic z investičních půjčených prostředků pro ZŠ Přerov, 
Želatovská 8 na nedočerpané předfinancování uznatelných výdajů na výstavbu nádrže 
na dešťovou vodu. (36 000 Kč). Zbývající část předfinancování bude vrácena do 
rozpočtu města po připsání dotace na účet školy. 

Uvolněné finanční prostředky budou převedeny do rezervy města na nerozpočtované výdaje. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

3113 611  Základní školy – školy v přírodě 962,4 - 374,0 588,4 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 288 598,0 *  + 374,0 288 972,0 

* 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 64 276,7 *  - 374,0 63 902,7 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – vrácení finančních 
prostředků v celkové výši 374 000 Kč. Jedná se o vratku předfinancování schválených 
projektů v rámci realizace ozdravných pobytů, a to: 

� ZŠ Přerov, Trávník 27 – název projektu „Badatelské putování“ (150 000 Kč),  
� ZŠ Přerov, Želatovská 8 – název projektu „Naší přírodou“ (224 000 Kč). 

Finanční prostředky budou vráceny do rezervy města na nerozpočtované výdaje. 

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

3113 2122 610  Odvody příspěvkových 
 organizací (ZŠ) 

3 290,2 * - 3,0 
+ 2,8 

3 290,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

3113 610  Základní školy 39 047,8 * - 3,0 
+ 2,8 

39 047,6 

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

61X  Školská zařízení 63 902,7 *  - 3,0 
+ 2,8 

63 902,5 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu o 3 000 Kč 
a posílení rozpočtu o 2 800 Kč. Příspěvek na odpisy nemovitého majetku bude snížen 
z důvodu zvýšení příjmů z doplňkové činnosti na odpisy nemovitého majetku u ZŠ Přerov, 
U tenisu 4 (2 400 Kč) a ZŠ J. A. Komenského, Přerov - Předmostí, Hranická 4 (600 Kč) 
a současně zvýšen z důvodu snížení příjmů z doplňkové činnosti u ZŠ Přerov, Svisle 13 
(2 800 Kč).  
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PAR POL ORJ  PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

3113 2122 610  Odvody příspěvkových 
 organizací (ZŠ) 

3 290,0 * - 1,0 
+ 12,3 

3 301,3 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

3113 610  Základní školy 39 047,6 * - 1,0 
+ 12,3 

39 058,9 

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

61X  Školská zařízení 63 902,5 *  - 1,0 
+ 12,3 

63 913,8 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu o 1 000 Kč 
a posílení rozpočtu o 12 300 Kč. Příspěvek na odpisy nemovitého majetku bude snížen 
z důvodu zvýšení příjmů z doplňkové činnosti na odpisy nemovitého majetku u ZŠ Přerov, 
Trávník 27 (1 000 Kč) a současně zvýšen u ZŠ Přerov, Želatovská 8 z důvodu zařazení 
investičních akcí Ďešťovka a bezbariérový vstup do užívání (12 300 Kč) 

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

3111 2122 610  Odvody příspěvkových 
 organizací (MŠ) 

401,4 + 0,1 
 

401,5 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

3111 610  Mateřské školy 17 941,5  + 0,1 
 

17 941,6 

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

61X  Školská zařízení 63 913,8 *  + 0,1 
 

63 913,9 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
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Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 100 Kč. 
Bude zvýšen příspěvek na odpisy nemovitého majetku z důvodu snížení příjmů z doplňkové 
činnosti MŠ J. A. Komenského, Přerov – Předmostí, Hranická 14.  

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 288 972,0 *  - 170,0 288 802,0 

3111 610  Mateřské školy 17 941,6 *  + 170,0 18 111,6 

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

61X  Školská zařízení 63 913,9 *  + 170,0 
 

64 083,9 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 170 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy města na nerozpočtované výdaje budou použity 
na připojení mateřských škol k metropolitní síti. Jedná se o cca 10 – 20 tis. Kč dle velikosti 
konkrétní mateřské školy a složitosti připojení. 
 
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 

59 235,5 * + 241,5 59 477,0 

* 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 4 826,2 + 85,0 
 

4 911,2 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 288 802,0 *   + 156,5 288 958,5 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Městská policie požádala o rozpočtová opatření – posílení rozpočtu celkem o 85 000 Kč.  Do 
rozpočtu města bude zapojena účelová investiční dotace na realizaci projektu „Přerov – 
modernizace MKDS 4. etapa 2019“ ve výši 241 500 Kč. Vzhledem k tomu, že dotace byla 
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poskytnuta zpětně a akce předfinancována ze zdrojů města, budou uvolněné finanční 
prostředky použity na: 

� nákup 2 kusů záchranářských batohů pro psovody a pořádkovou jednotku 
(25 000 Kč),  

� nákup výcvikových pomůcek pro psovody (35 000 Kč), 
� pořízení zabezpečovacího zařízení služebny městské policie (25 000 Kč).  

Zbývající finanční prostředky budou převedeny do rezervy města na nerozpočtované výdaje.  
 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

3314 610  Činnosti knihovnické (Městská  
 knihovna) 
 

17 895,2 *  - 120,1 17 775,1 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 288 958,5 *  + 120,1 289 078,6 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

610  Městská knihovna 17 895,2 * - 120,1 17 775,1 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – snížení příspěvku Městské 
knihovně v Přerově, příspěvkové organizaci o 120 100 Kč. Jedná se o vratku 
spolufinancování z důvodu nedočerpání účelově poskytnutého spolufinancování na pořízení 
knihovního systému Tritius. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města na 
nerozpočtované výdaje. 
 
VRATKA DOTACE – MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 4216 210  Ostatní investiční přijaté  
 transfery ze státního rozpočtu 

59 477,0 * -  70,0 59 407,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

3314 610  Činnosti knihovnické (Městská  
 knihovna) 

17 775,1 * -  70,0 17 705,1 

* 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 

610  Městská knihovna 17 775,1 *  - 70,0 17 705,1 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Statutární město obdrželo dotaci ve výši 660 000 Kč na realizaci projektu na nový knihovní 
systém Tritius. Z důvodu nedočerpání dotace vznikla vratka ve výši 70 000 Kč, která bude 
v rámci finančního vypořádání vrácena poskytovateli dotace. 
 
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE 
 

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

rozpočet        
po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 289 078,6 *  - 5,0 289 073,6 

3419 610  Ostatní sportovní činnost (individuální  

 dotace) 

5 069,0 + 5,0 5 074,0 

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

opatření 
rozpočet        

po úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 39 721,2 + 5,0 39 726,2 

 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 5 000 Kč 
za účelem poskytnutí individuální dotace na částečnou úhradu nákladů spojených s organizací 
sportovní akce, Mistrovství České republiky v cyklistické disciplíně – fourcross. Převedeny 
budou zdroje z rezervy města na nerozpočtované výdaje. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet        

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 289 073,6 *  - 5,0 289 068,6 

3319 110  Ostatní záležitosti kultury 0,0 + 5,0 5,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
 
 



- 15 - 
 

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

opatření 
rozpočet        

po úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 39 726,2 * + 5,0 39 731,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 5 000 Kč 
v souvislosti s žádostí o finanční příspěvek Českobratrské církve evangelické na organizaci 
kulturních akcí v souvislosti s výročím 17.11.1989. Převedeny budou zdroje z rezervy města 
na nerozpočtované výdaje. 

 


