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Důvodová zpráva: 

 
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

3111 2122 610  Odvody příspěvkových  

 organizací (MŠ) 

401,4 + 0,2 401,6 

3113 2122 610  Odvody příspěvkových 

 organizací (ZŠ) 

4 658,1 + 4,0 4 662,1 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

3111 610  Mateřská škola 16 933,8 + 0,2 16 934,0 

3113 610  Základní školy 29 675,3 + 4,0 29 679,3 

 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

61X  Školská zařízení 53 799,1 + 4,2 53 803,3 

 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 4 200 Kč. 
Příspěvek na odpisy nemovitého majetku bude zvýšen z důvodu:  
� změny podílu hlavní a doplňkové činnosti u ZŠ Přerov, U tenisu 4 (2 000 Kč), 
� změny podílu hlavní a doplňkové činnosti u ZŠ Přerov, Za mlýnem 1 (800 Kč), 
� zařazení technického zhodnocení – modernizace učebny PC – do užívání u ZŠ Přerov, 

Hranická 14 (1 200 Kč), 
� zařazení technického zhodnocení – kanalizace MŠ Čekyně – do užívání u MŠ Přerov, 

Hranická 14 (200 Kč). 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

3113 610  Základní školy  29 679,3 * - 485,0 29 194,3 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 273 979,4 + 485,0 274 464,4 

* 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 53 803,3 *  - 485,0 53 318,3 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu 
o 485 000 Kč. Jedná se o nedočerpané prostředky účelově určené na nadstandardní 
pedagogické služby u: 
� ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 – trenéři plavání a volejbalu, pronájmy bazénu a sportovišť 

(435 000 Kč). 
� ZŠ Přerov, Za mlýnem 1 – trenéři fotbalu a správce hřiště (50 000 Kč), 
Finanční prostředky budou převedeny do rezervy na nerozpočtované výdaje. 
 
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 

19 223,0 - 1 335,0 17 888,0 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 274 464,4 * + 1 335,0 275 799,4 

* 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 

18 411,3 - 1 335,0 17 076,3 

 
Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu Kulturních                   
a informačních služeb města Přerova o 1 335 000 Kč. Vzhledem k tomu, že se v souvislosti 
s epidemiologickou situací budou vánoční oslavy konat jen ve velmi zúžené podobě, příspěvek 
na provoz určený na zabezpečení kulturního programu bude vrácen do rozpočtu města.  
 
PŘÍSLUŠNÉ ODBORY 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

4379 620  Ostatní služby a činnosti v oblasti  
 sociální prevence 

1 152,8 - 7,6 1 145,2 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

4349 3XX  Ostatní sociální péče a pomoc  
 ostatním skupinám obyvatelstva  
 (senior taxi) 

198,1 + 7,6 205,7 

 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

3XX  Magistrát - provoz 28 368,3 + 7,6 28 375,9 

 
Příslušné odbory požádaly o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 
7 600 Kč. Finanční prostředky získané v rámci projektu „Obec přátelská seniorům“ budou 
použity na nákup dvou kusů židlí pro Senior taxi. 
 
 
 

 


