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Důvodová zpráva:     

Po projednání úsporných opatření v souvislosti s očekávánými dopady pandemie COVID-19 
do příjmové části rozpočtu města budou v rámci jednotlivých odborů magistrátu 
a příspěvkových organizací uspořeny níže uvedené finanční prostředky, které budou 
převedeny do rezervy rozpočtu města Přerova a určeny na vykrytí očekávaného propadu 
daňových příjmů, a to s ohledem na aktuální vývoj: 
 
ÚTVAR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

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

211 809,0 - 2 943,0 208 866,0 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 239 439,7 + 2 943,0 242 382,7 

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

opatření 
rozpočet          

po úpravě 

01X  Magistrát - platy, pojistné, školení 212 948,0 - 2 943,0 210 005,0 

 
� ostatní osobní výdaje, odstupné, cestovné, konzultační, poradenské a právní služby, 

odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené (2 043 000 Kč), 
� školení a s tím související výdaje na cestovné - školení do konce roku bude pouze formou 

e-learningu (900 000 Kč), 
 

KANCELÁŘ PRIMÁTORA 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

3392 110  Kultura 1 825,0 - 166,0 1 659,0 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 242 382,7 * + 166,0 242 548,7 

* 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 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 40 619,6 - 166,0 40 453,6 

� v rámci dotačního programu A v oblasti kultury na rok 2020 – jeden subjekt nepodepsal 
smlouvu o poskytnutí dotace s tím, že kulturní akce, na kterou se dotace vztahovala, se 
nebude v roce 2020 vůbec konat (166 000 Kč), 

 
ODBOR EKONOMIKY 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 210  Úroky z úvěrů 4 000,0 - 400,0 3 600,0 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 242 548,7 * + 400,0 242 948,7 

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

opatření 
rozpočet          

po úpravě 

210  Splátky jistiny a úroků z úvěrů 30 678,0 - 400,0 30 278,0 

 
� úroky z úvěru, z důvodu snížení úrokových sazeb vyhlašovaných ČNB (400 000 Kč), 
 
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

6171 35X  Činnost místní správy (informatika, 
 GIS) 

9 147,9 - 600,0 8 547,9 

6171 360  Činnost místní správy (správa) 24 762,6 - 2 300,0 22 462,6 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 242 948,7 * + 2 900,0 245 848,7 

* 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 

3XX  Magistrát - provoz 34 064,5 - 2 900,0 31 164,5 

 
� nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku – výměna telefonů stolních 

i mobilních, výměna a obnova kancelářského nábytku a židlí, skartovaček apod. 
(600 000 Kč), 

� poštovné (500 000 Kč), 
� nákup ostatních služeb – budou provedeny jen nutné revize (320 000 Kč), 
� opravy a udržování – malování, výměna podlahových krytin, drobné opravy nábytku 

(700 000 Kč), 
� dopravní prostředky – vozidlo bylo zakoupeno za nižší cenu, než bylo předpokládáno 

(180 000 Kč), 
� obměna serverové infrastruktury (600 000 Kč), 
 
ODBOR KONCEPCE A STRATEGICKÉHO ROZVOJE 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

3639 410  Komunální služby a územní rozvoj  
 j. n. (koncepce a rozvoj) 

1 236,4 - 40,0 1 196,4 

 410  Projektové dokumentace  
 (koncepce a rozvoj) 

731,3 - 55,0 676,3 

3639 410  Akce nad 500 tis. Kč (č. 4100555 
 –  Strategický plán rozvoje města  
 Přerova) 

850,0 - 320,0 530,0 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 245 848,7 * + 415,0 246 263,7 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu  
 
� konzultační, poradenské a právní služby (40 000 Kč), 
� projektová dokumentace akce „Mimoúrovňové křížení Předmostí - smíšená stezka“ 

(55 000 Kč), 

� akce „Strategický plán rozvoje města Přerova“ – veřejná zakázka byla vysoutěžena 
a smlouva o dílo podepsána na nižší částku (320 000 Kč), 
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ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

3113 610  Základní školy 26 562,8 - 140,0 26 422,8 

3141 610  Školní stravování 6 650,0 - 50,0 6 600,0 

4329 62X  Ostatní sociální péče a pomoc  
 dětem a mládeži 

235,0 - 185,0 50,0 

4349 62X  Ostatní sociální péče a pomoc  
 ostatním skupinám obyvatelstva 

325,0 - 50,0 275,0 

4359 620  Ostatní služby a činnosti v oblasti  
 sociální péče 

33,0 - 13,0 20,0 

4341 636  Sociální pomoc osobám v hmotné  
 nouzi a občanům sociálně  
 nepřizpůsobivým 

80,0 - 20,0 60,0 

4379 63X  Ostatní služby a činnosti v oblasti  
 sociální prevence 

352,0 - 100,0 252,0 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 246 263,7 * + 558,0 246 821,7 

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

opatření 
rozpočet          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 44 657,6 - 190,0 44 467,6 

 

� akce Scholar (40 000 Kč), 
� částečné nedočerpání příspěvku na mediální výchovu (50 000 Kč), 
� soutěže pro žáky základních škol (50 000 Kč), 
� opravy a udržování ZŠS (50 000 Kč), 
� tábor v rámci projektu Manažera prevence kriminality (185 000 Kč), 
� pořízení 4 ks tísňových hodinek a služby s nimi spojené (13 000 Kč),  
� výjezdní workshopy (50 000 Kč), 
� akce Senior sympozium (akce bude nahrazena v rámci Týdne sociální práce) 

(100 000 Kč), 
� nákup 6 ks iglú (20 000 Kč), 
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ODBOR EVIDENČNÍCH SPRÁVNÍCH SLUŽEB A OBECNÍHO 
ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

2223 730  Bezpečnost silničního provozu 98,0 - 60,0 38,0 

2292 730  Dopravní obslužnost - linková  
 (úhrada kompenzace MAD,  
 kompenzace KIDSOK, 
 cyklobus) 

36 566,0 - 450,0 36 116,0 

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

rozpočet         
po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 246 821,7 * + 510,0 247 331,7 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu  
 
� znalecké posudky u dopravních přestupků – došlo ke změně postupu Policie ČR 

a předávání přestupků již s hotovým posudkem (60 000 Kč), 
� Cyklobus Bečva 2020 nebude provozován (200 000 Kč), 
� úspora na kompenzaci dopravci z důvodu prázdninového provozu v období duben -

červen 2020 (250 000 Kč), 
 
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

3322 830  Zachování a obnova kulturních  
 památek (propagace, konzultace) 

40,0 - 30,0 10,0 

3716 830  Monitoring ochrany ovzduší  
 (analyzátory, detektory aj.) 

120,0 - 20,0 100,0 

3741 830  Ochrana druhů a stanovišť 100,0 - 35,0 65,0 

3792 830  Ekologická výchova a osvěta 80,0 - 40,0 40,0 

3322 830  Zachování a obnova kulturních  
 památek 

150,0 - 88,0 62,0 

3792 830  Ekologická výchova a osvěta 850,0 - 41,4 808,6 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 247 331,7 * + 254,4 247 586,1 

* 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 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 40 453,6 * - 129,4 40 324,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu  
 

� konzultace a poradenské služby v rámci zpracování stavebně historických průzkumů 
(30 000 Kč), 

� kvalitativní rozbor prašného spadu (20 000 Kč), 
� biologické hodnocení a opatření ve významných krajinných prvcích (35 000 Kč), 
� pracovní pomůcky a občerstvení na Den země a Ukliďme Česko (40 000 Kč), 
� Dotační program - Zachování a obnova kulturních památek (88 000 Kč), 
� Dotační program - Ekologická výchova a osvěta (41 400 Kč), 
 
KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA 

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

rozpočet          
po úpravě 

 141  Kulturní a informační služby města 
 Přerova 

18 223,0 - 930,0 17 293,0 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 247 586,1 *  + 930,0 248 516,1 

* 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  

 - příspěvek na provoz a investice 

17 685,1 - 930,0 16 755,1 

 
� nečerpání příspěvku na středisku Oslavy (některé plánované akce za I. pololetí roku 

2020) a středisku MIC (v Galerii města Přerova a Výstavní síni Pasáž), 
 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘEROVĚ 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

3314 610  Činnosti knihovnické (Městská  
 knihovna) 

17 652,0 - 366,5 17 285,5 

6409 219   Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 248 516,1 * + 366,5 248 882,6 

* 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 - příspěvek na provoz            
 a investice 

17 651,2 - 366,5 17 284,7 

 
� mzdy v období pandemie (ošetřovné, OON), opravy a údržba, úspora na energiích 

(366 500 Kč), 
 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA 

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

rozpočet          
po úpravě 

 625  Sociální služby města Přerova 70 299,1 - 5 062,3 65 236,8 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 248 882,6 *  + 5 062,3 253 944,9 

* 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 - příspěvek na 

 provoz a investice 

69 183,2 - 5 062,3 64 120,9 

 

� mzdové náklady (neobsazené úvazky, ošetřovné a pracovní neschopnost, mimořádné 
odměny, přesčasy), náklady na energie, pozastavené služby (potraviny), příspěvek 
zřizovatele za neodebranou stravu, zapojení rezervního fondu, navýšení úhrad za sociální 
služby 9-12/2020. 

 
Celkové úspory činí 14 505 200 Kč. Je třeba uvést, že úsporami již byly vykryty aktuální 
potřeby rozpočtu v částce 500 tis. Kč v materiálu Rozpočtové opatření č. 11, které schválila 
Rada města Přerova na své 39. schůzi dne 11.06.2020. 


