
 

Důvodová zpráva: 

ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2212 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500137 

 - Rekonstrukce komunikace v ulici 

 Kainarova) 

5 050,0 - 1 300,0 3 750,0 

4351 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500347 

 - Zateplení DPS U Žebračky 18) 

25 500,0 + 1 300,0 26 800,0 

 

Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 

prostředků ve výši 1 300 000 Kč. Volné finanční prostředky z akce „Rekonstrukce 

komunikace v ulici Kainarova“ budou převedeny na akci „Zateplení DPS U Žebračky 18“, 

kdy po kontrole projektové dokumentace a položkového rozpočtu je třeba tuto akci posílit. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 025  Projektové dokumentace 

 (investice) 

18 674,4 * - 1 373,0 17 301,4 

 410  Projektové dokumentace 

 (koncepce a rozvoj) 

4 158,7 * + 1 373,0 5 531,7 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

Příslušné odbory požádaly o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 

1 373 000 Kč. Finanční prostředky původně určené na zpracování projektové dokumentace na 

akci „Regenerace panelového sídliště Budovatelů – 2. etapa“ budou použity na úhradu 

koncepčních studií veřejných prostranství od 3 vybraných autorů a navazujících projektových 

prací této akce od autora nejlépe hodnoceného návrhu přímým schválením zhotovitele na 

základě výjimky z vnitřního předpisu č. 16/2016 – Zásady postupů a pravidel zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2219 550  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500380 

 - Oprava chodníku tř. 17. listopadu 

 a část ul. Dvořákova (ITI chodníky) 

1 400,0 - 1 400,0 0,0 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 213 319,2 * - 5 800,0 207 519,2 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500380 

 - Oprava chodníku tř. 17. listopadu 

 a část ul. Dvořákova (ITI chodníky) 

0,0 + 1 400,0 

+ 5 800,0 

7 200,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Příslušné odbory požádaly o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 

1 400 000 Kč z rozpočtu Odboru správy majetku a komunálních služeb do rozpočtu Odboru 

řízení projektů a investic na realizaci akce „Oprava chodníku tř. 17. listopadu a část ul. 

Dvořákova“ a současně o její posílení o 5 800 000 Kč z rezervy určené na spolufinancování   

a předfinancování projektů ITI. Na realizaci akce je možné získat státní dotaci z ITI do výše 

90% uznatelných nákladů. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 207 519,2 * - 2 500,0 205 019,2 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500327 

 - Rekonstrukce chodníku ul. 

 U Letiště, Henčlov (ITI chodníky) 

0,0 + 1 400,0 1 400,0 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500419 

 - Rekonstrukce chodníku - ul. 

 Tršická, Penčice (ITI chodníky) 

0,0 + 750,0 750,0 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500420 

 - Rekonstrukce zastávky MAD - ul. 

 Jabloňová, Čekyně (ITI chodníky) 

0,0 + 350,0 350,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu celkem     

o 2 500 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy určené na spolufinancování a předfinancování 

projektů ITI budou vynaloženy na: 

 rekonstrukci chodníku ul. U Letiště, Henčlov (1 400 000 Kč), 

 rekonstrukci chodníku - ul. Tršická, Penčice (750 000 Kč), 

 rekonstrukci zastávky MAD - ul. Jabloňová, Čekyně (350 000 Kč). 

 



 

ENERGY SAVER 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3631 520  Veřejné osvětlení 10 395,4 - 350,0 10 045,4 

6171 360  Činnost místní správy (správa) 17 591,6 + 350,0 17 941,6 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3XX  Magistrát - provoz 30 242,8 + 350,0 30 592,8 

 

Příslušné odbory požádaly o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 

350 000 Kč na nákup zařízení Energy Saver pro objekt Smetanova 2015, Přerov, které bude 

umístěno před vstupem do elektrorozvaděče a bude optimalizovat dodávku elektrické energie 

do objektu. 

 
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) 205 019,2 * - 3 019,9 201 999,3 

3412 510  Sportovní zařízení v majetku obce 408,4 + 82,7 491,1 

2321 520  Odvádění a čištění odpadních vod 

 a nakládání s kaly (údržba vod. 

 zařízení) 

776,2 + 25,0 801,2 

2331 520  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500421 

 - Kontejner na mobilní 

 protipovodňové hrazení) 

0,0 + 1 120,0 1 120,0 

3631 520  Veřejné osvětlení 10 045,4 * + 42,0 10 087,4 

3745 52X  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 

 (úpravy veřejných prostranství aj.) 

13 779,3 * + 474,0 14 253,3 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy nebo na jiný návrh 

 

 



PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3639 530  Komunální služby a územní rozvoj 

 j. n. 

6 063,4 + 356,0 6 419,4 

2212 550  Silnice 7 695,0 + 193,5 7 888,5 

2219 550  Ostatní záležitosti pozemních 

 komunikací 

7 498,7 + 726,7 8 225,4 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtová opatření - posílení 

rozpočtu celkem o 3 019 900 Kč. Finanční prostředky z rezervy budou vynaloženy na: 

 stavební úpravy mezi sklady a hledištěm zimního stadionu v Přerově z důvodu odstranění 

závady z Protokolu z tematické požární kontroly (82 700 Kč), 

 vypracování projektové dokumentace na protipovodňovou zídku v Žeravicích        

(25 000 Kč), 

 výrobu a dodání 1 ks speciálního protipovodňového kontejneru pro uložení a převoz 

prvků mobilního protipovodňového hrazení (1 120 000 Kč), 

 dočasné veřejné osvětlení manipulačních ploch v souvislosti s přeložkou silnice               

u podjezdu v Lýskách (42 000 Kč), 

 nákup herbicidů na odplevelení komunikací v Přerově, místních částech, na hřbitovech, 

v Michalově a na Svrčově (324 000 Kč), 

 výměnu zničených laviček v Přerově, ul. Budovatelů, Kozlovská, Svisle, Dvořákova, 

Kopaniny (150 000 Kč), 

 úhradu za bezesmluvní užívání pozemků pod zimním stadionem Přerov (356 000 Kč), 

 doplnění kogescenčních detekčních videokamer a optimalizaci prodlužovacích parametrů 

na světelném signalizačním zařízení na křižovatkách ulic Velké Novosady – 

Komenského a Kojetínská – Husova (193 500 Kč), 

 obnovu přejezdu vlečky v Teplárně Přerov, který je součástí cyklostezky (326 700 Kč), 

 opravu stezky pro cyklisty a chodce „Rybářská alej“ v úseku od lávky k loděnici po 

křížení s ulicí Šrobárova (400 000 Kč). 

 
MĚSTSKÁ POLICIE 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 201 999,3 * - 15,0 201 984,3 

4349   Ostatní sociální péče a pomoc 

 ostatním skupinám obyvatelstva 

 (APK, manažer aj.) 

3 142,2 + 15,0 3 157,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

Městská policie požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 15 000 Kč. Finanční 

prostředky z rezervy rozpočtu budou použity na nákup výstroje pro nového asistenta prevence 

kriminality, kterému budou zakoupeny oděvy a obuv. 

 



 

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 201 984,3 * - 252,0 201 732,3 

 141  Kulturní a informační služby města 

 Přerova 

16 066,2 + 252,0 16 318,2 

* 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 

16 066,2 + 252,0 16 318,2 

 

Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu Kulturních                   

a informačních služeb města Přerova celkem o 252 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy 

rozpočtu budou použity na konání pravidelných Farmářských trhů v Přerově (90 000 Kč) a na 

uspořádání oslav 100. výročí narození přerovského rodáka Josefa Kainara (162 000 Kč). 

 
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA - ZAPOJENÍ DOTACE 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté 

 transfery ze státního rozpočtu 

9 072,9 + 794,0 9 866,9 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

4349   Ostatní sociální péče a pomoc 

 ostatním skupinám obyvatelstva 

 (APK, manažer aj.) 

3 157,2 * + 680,0 

- 680,0 

3 157,2 

4349 01X  Ostatní sociální péče a pomoc 

 ostatním skupinám obyvatelstva 

 (senior taxi) 

150,0 + 114,0 

 

264,0 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 201 582,3 * + 680,0 202 262,3 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh nebo na výše uvedenou úpravu 

 

 

 



 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

01X  Magistrát - platy, pojistné, školení 165 018,1 + 114,0 165 132,1 

 

Do rozpočtu města budou zapojeny neinvestiční dotace od Úřadu práce ČR předpokládané na 

rok 2017 v celkové výši 794 000 Kč, a to na základě uzavřených dohod o vytvoření 

pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, určené na 

mzdy asistentů prevence kriminality a řidiče Senior taxi. Vzhledem k tomu, že předmětné 

výdaje k těmto účelům jsou již v rozpočtu obsaženy, budou uvolněné finanční prostředky 

města ve výši 680 000 Kč převedeny do rezervy na nerozpočtované výdaje. Pouze se 

mzdovými výdaji řidiče Senior taxi nebylo v rozpočtu plně kalkulováno, proto bude dotace 

použita na jejich úhradu. 

  
ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 202 262,3 * - 35 500,0 166 762,3 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500390 

 – Modernizace ZŠ Přerov, 

 Za Mlýnem 1 (ITI)) 

0,0 + 8 100,0 8 100,0 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500391 

 –  Modernizace ZŠ Přerov,  

 Svisle 13 (ITI)) 

0,0 + 11 400,0 11 400,0 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500393 

 – Modernizace ZŠ Předmostí, 

 Hranická 14 (ITI)) 

0,0 + 16 000,0 16 000,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu celkem      

o 35 500 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na: 

 Modernizaci ZŠ Přerov, Za mlýnem 1 – modernizaci učebny zeměpisu, výstavbu 

výukového altánu ve dvoře školy, vydláždění či předláždění zpevněných ploch, 

výstavbu cvičebních prvků, přestavbu toalet a internetovou konektivitu všech učeben 

(8 100 000 Kč), 

 Modernizaci ZŠ Přerov, Svisle 13 – pořízení nových zařizovacích předmětů učeben, 

výstavbu otevíratelného altánu ve dvoře školy, vydláždění či předláždění zpevněných 

ploch, instalaci 2 lamp veřejného osvětlení spolu s přívodem elektřiny, vybudování 

pojízdné schodišťové plošiny, 2 ramp a nových WC pro zdravotně postižené osoby 

(11 400 000 Kč),  



 Modernizaci ZŠ Předmostí, Hranická 14 – pořízení nových zařizovacích předmětů 

učeben, výstavbu výukového altánu ve dvoře školy s vydlážděním či předlážděním 

zpevněných ploch, instalaci nové lampy veřejného osvětlení spolu s přívodem 

elektřiny, výměnu stávající kryté zvedací plošiny, jejího motoru a opláštění šachty, 

výstavbu nové gabionové stěny, nového WC pro zdravotně postižené osoby                  

a internetovou konektivitu všech učeben (16 000 000 Kč). 

Akce budou financovány z rezervy určené na spolufinancování a předfinancování 

projektů ITI, a protože požadovaný objem zdrojů převyšuje vytvořenou rezervu, budou 

k dofinancování využity prostředky z rezervy na nerozpočtované výdaje.  

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 166 762,3 * - 150,0 166 612,3 

 022  Veřejné zakázky 1 052,5 + 150,0 1 202,5 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu                  

o 150 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy na nerozpočtované výdaje budou použity na 

úhradu nákladů spojených se zajištěním služeb externího administrátora veřejné zakázky na 

výběr dodavatele elektrické energie pro statutární město Přerov, jím vlastněné obchodní 

společnosti a příspěvkové organizace, která bude realizována formou centrálního zadávání.  

 
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 166 612,3 * - 1 700,0 164 912,3 

6171 350  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500424 

 – Přechod na Windows Server 2016) 

0,0 + 1 700,0 1 700,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 1 700 000 Kč na 

přípravu na přechod Magistrátu města Přerova ze serverové platformy Windows Server 2008 

R2 na Windows Server 2016. Předmětné finanční prostředky byly vyčleněny v rezervě 

rozpočtu. 
 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 164 912,3 * - 83,0 164 829,3 

5311 360  Bezpečnost a veřejný pořádek 450,0 + 83,0 533,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 



 

Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 83 000 Kč na 

rekonstrukci sociálního zařízení na služebně městské policie. Vzniknou 2 samostatné toalety – 

pro veřejnost a pro strážníky. K financování budou použity zdroje rezervy na nerozpočtované 

výdaje. 

 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 4113 210  Neinvestiční přijaté transfery 

 ze státních fondů 

0,0 + 241,7 241,7 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 164 829,3 * - 108,3 164 721,0 

3745 52X  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 

 (úpravy veřejných prostranství aj.) 

14 253,3 * + 350,0 14 603,3 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 

 

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

rozpočtu o 350 000 Kč. Podpora ze Státního fondu životního prostředí ČR poskytnutá na 

přípravu plánu mobility města Přerova a část rezervy na nerozpočtované výdaje budou 

použity na zpracování projektové dokumentace a vlastní realizaci stavby „Přebudování 

suchého poldru v k. ú. Újezdec u Přerova na vodní plochu“. 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 2324 540  Přijaté nekapitálové příspěvky 

 a náhrady (zálohy na služby 

 spojené s bydlením a nájmem) 

21 600,0 + 1 470,0 23 070,0 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3612 540  Bytové hospodářství 33 457,5 + 1 455,0 

+ 46,0 

34 958,5 

3613 540  Nebytové hospodářství 6 058,0 + 15,0 

- 505,0 

5 568,0 

4351 540  Osobní asistence, pečovatelská služba 

 a podpora samostatného bydlení 

9 982,8 + 459,0 10 441,8 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal v souvislosti s prováděním vyúčtování 

služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor o rozpočtová opatření – posílení 



rozpočtu celkem o 1 470 000 Kč a převod částky 505 000 Kč. Do příjmové části rozpočtu 

budou zapojeny přeplatky zálohových faktur na některé služby (po odečtení nedoplatků). 

S ohledem na přeúčtování jednotlivých vyúčtovatelných služeb bude posílena výdajová část 

na příslušných řádcích rozpočtu a současně proveden s tím související převod. 

 
MĚSTSKÁ POLICIE 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 164 721,0 * - 512,0 164 209,0 

5311 900  Bezpečnost a veřejný pořádek 3 087,0 - 253,0 2 834,0 

5311 900  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500422 

– Modernizace MKDS) 
0,0 + 512,0 

+ 253,0 

765,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

Městská policie požádala o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 

253 000 Kč a posílení rozpočtu o 512 000 Kč. Finanční prostředky vyčleněné na spoluúčast 

města na projektu Modernizace Městského kamerového dohlížecího systému, posílené           

o odpovídající část z rezervy rozpočtu, budou použity na financování této akce. Po obdržení 

dotace budou finanční prostředky vráceny zpět do rozpočtu města. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 164 209,0 * - 135,0 164 074,0 

5311 900  Bezpečnost a veřejný pořádek 2 834,0 * + 135,0 2 969,0 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 

 

Městská policie požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 135 000 Kč. Finanční 

prostředky z rezervy na nerozpočtované výdaje budou použity na nákup 8 ks balistických 

vest, pouzder na vesty pro uložení povinného vybavení strážníků a pouzder na zbraň. Tyto 

vesty zvýší bezpečnost strážníků během rizikových zákroků. 

 
POSKYTNUTÍ PENĚŽITÉHO DARU 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 164 063,5 * - 5,0 164 058,5 

3122 610  Střední odborné školy 0,0 + 5,0 5,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 



ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 22 596,8 * + 5,0 22 601,8 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 5 000 Kč 

za účelem poskytnutí daru Střední škole technické, Přerov, Kouřílkova 8 na prezentaci 

polytechnického a odborného vzdělávání v souvislosti s náborem žáků a na medializaci 50. 

výročí založení školy. Budou převedeny finanční prostředky z rezervy na nerozpočtované 

výdaje. 

 
REZERVA NA INDIVIDUÁLNÍ DOTACE 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 164 000,5 * - 126,5 163 874,0 

6409 210  Ostatní činnosti j. n. (individuální 

 dotace) 

0,0 * + 126,5 126,5 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy nebo na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 22 659,8 * + 126,5 22 786,3 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Rezerva vyčleněná ve schváleném rozpočtu na individuální dotace a dary je zcela vyčerpaná. 

Na schůzi Rady města Přerova bylo dohodnuto, že individuální dotace budou posíleny            

o 200 000 Kč. Vzhledem k tomu, že jsou předloženy návrhy k poskytnutí dalších konkrétních 

dotací, je z rezervy na nerozpočtované výdaje převáděna zbývající část. Rezerva na 

individuální dotace byla v rámci rozdělení zdrojů Dotačních programů vyčleněna ve výši 

282 000 Kč, proto byly již nyní dotace poskytovány i ze zdrojů zůstatku hospodaření. Pro 

příklad lze uvést dotaci pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje (300 000 Kč) nebo 

pro Společnost pro orbu České republiky, z. s. (150 000 Kč).  
 


