
Pořadové číslo:  23/7 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 21.02.2022 

Návrh pro 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 2. 2022 

Zpravodaj:  Mgr. Petr Kouba, 1. náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Předfinancování ozdravného pobytu žáků ZŠ a MŠ Hranická s ekologickým výukovým 

programem   

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje předfinancování schváleného projektu Základní školy J. A. Komenského a 

Mateřské školy, Přerov – Předmostí, Hranická 14, IČ: 45180083, z Výzvy č. 6/2019 na 

podporu zajištění realizace ozdravných pobytů s ekologickým výukovým programem pro 

žáky v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší vyhlášené Státním fondem životního 

prostředí České republiky, a to z rozpočtu statutárního města Přerova pro rok 2022 ve výši 

115 500 Kč. 
 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 30.06.2022 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

  

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

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

  8115 210 Změny stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 

690 480,1* + 115,5 690 613,6 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3113 611 Základní školy (školy v 

přírodě) 

0,0 + 115,5 115,5 



 ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

61X Školská zařízení 46 444,7* + 115,5 46 560,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

projednala danou záležitost na své 79. schůzi konané dne 17.2.2022 a podává návrh Zastupitelstvu 

města Přerova schválit navržené usnesení. Současně schválila usnesení, kterým uložila ZŠ a MŠ 

Hranická, bezodkladně po obdržení finančních prostředků na uvedené projekty od Státního fondu 

životního prostředí České republiky, vrátit finanční prostředky ve výši poskytnuté dotace na účet 

statutárního města Přerova.  

 

Odbor sociálních věcí a školství: 

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení.  

 

Odbor ekonomiky  

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 

zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové 

opatření – posílení rozpočtu k výše uvedenému účelu. Převedeny budou zdroje ze zlepšeného plnění 

na dani z přidané hodnoty v roce 2021, které jsou součástí výsledku hospodaření. 

 

Důvodová zpráva: 

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR (dále 

SFŽP) Výzvu č. 6/2019 o poskytnutí podpory na zajištění realizace ozdravných pobytů s ekologickým 

výukovým programem pro žáky v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší. 

  

S ohledem na vývoj opatření v souvislosti s pandemií COVID – 19, byly poskytovatelem dotace 

termíny realizace Výzvy aktualizovány na termíny říjen 2021 až duben 2022.   
Financování všech úspěšných projektů škol zřizovaných statutárním městem Přerovem bude 

realizováno formou dotace z prostředků SFŽP na základě Směrnice MŽP č. 4/2015. Finanční 

prostředky jsou poskytovány jednotlivým školám nejdříve v průběhu realizace jednotlivých 

ozdravných pobytů na základě posouzení způsobilosti uznatelných nákladů. Z uvedeného vyplývá, že 

každá škola bude muset hradit náklady spojené s realizací ozdravných pobytů nejprve z 

vlastních zdrojů a až následně obdrží dotaci ze SFŽP. Ředitelé dotčených škol postupně žádají 

svého zřizovatele o předfinancování nákladů na ozdravné pobyty z rozpočtu statutárního města 

Přerova, čímž chtějí zmírnit finanční zátěž pro rodiče žáků – účastníků ozdravných pobytů, kteří by 

jinak museli předfinancování hradit v plné výši.  

  

V současné chvíli požadujeme řešit předfinancování pomocí rozpočtového opatření pro ZŠ a MŠ 

Hranická ve výši 115 500 Kč, která realizuje jednotlivé turnusy ozdravných pobytů v únoru 2022. 

  

ZŠ a MŠ Hranická plánuje ozdravné pobyty pro 55 žáků v Lesním penzionu Podmitrov. 

Předpokládaná spoluúčast zákonných zástupců žáků bude ve výši 1 750 Kč za 5 dní pobytu. Celkové 

předpokládané náklady projektu jsou ve výši 220 000 Kč.  

 

 


