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Důvodová zpráva: 

ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB  

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

19 829,8 + 861,2 20 691,0 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3421 520  Využití volného času dětí a mládeže 2 405,3 + 861,2 3 266,5 

 

V roce 2016 poukázaly Technické služby města Přerova, s. r. o., na základě uzavřené darovací 

smlouvy, městu finanční prostředky ve výši 861 145 Kč. Vzhledem k tomu, že tyto 

prostředky nebyly použity, požádal odbor správy majetku a komunálních služeb o jejich 

převedení do rozpočtu 2017. Finanční prostředky budou v souladu s účelem smlouvy použity 

na pořízení nových hracích prvků na dětských hřištích ve městě Přerově a jeho místních 

částech. 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3639 2132 51X  Příjmy z pronájmu ost. 

 nemovitostí a jejich částí 

4 697,4 + 95,9 4 793,3 

 2324   Přijaté nekapitálové 

 příspěvky a náhrady 

372,6 + 4,1 376,7 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2212 550  Silnice 5 096,8 + 100,0 5 196,8 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 

rozpočtu o 100 000 Kč. Příjmy z pronájmu na Živnostenské škole a část přeplatků 

z vyúčtování energií za rok 2016 budou použity na výdaje související s odtahy vozidel 

tvořících překážku silničního provozu. 
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SOUHRNNÝ DOTAČNÍ VZTAH 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 2329 210  Ostatní nedaňové příjmy j. n. 

 (transfery ze stát. rozpočtu) 

54 696,5 - 46 326,5 8 370,0 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

20 691,0 * - 469,6 20 221,4 

 4112 210  Neinv. přijaté transfery ze 

 státního rozpočtu v rámci 

 souhrnného dotačního vztahu 

0,0 + 47 049,1 47 049,1 

* 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 2 175,5 + 253,0 2 428,5 

 

Statutární město Přerov obdrželo sdělení Olomouckého kraje ve věci finančního vztahu 

státního rozpočtu k rozpočtu statutárního města Přerova (souhrnný dotační vztah) ve výši 

47 049 100 Kč, jedná se o příspěvek na výkon státní správy. V rozpočtu statutárního města na 

rok 2017 je souhrnný dotační vztah zahrnut v očekávané výši 46 326 500 Kč na položce 

Ostatní nedaňové příjmy j. n. s tím, že po oznámení závazných ukazatelů ze schváleného 

státního rozpočtu na rok 2017 bude navržena jeho úprava. Vzhledem k tomu, že Městská 

policie požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 253 000 Kč – na spoluúčast 

města na dotačním projektu revitalizace kamerového systému, bude část zvýšeného příspěvku 

na výkon státní správy převedena k tomuto účelu. 
 

 


