
Důvodová zpráva: 

 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté 

 transfery ze státního rozpočtu 

31 297,4 + 400,0 31 697,4 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3322 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500127 

 - Revitalizace hradního příkopu 

 zámku v Přerově – oprava hradeb 

 v jihozápadní části hradního příkopu) 

1 380,0 + 400,0 

- 400,0 

1 380,0 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 138 679,7 + 400,0 139 079,7 

 

Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – zapojení účelového 

finančního příspěvku ve výši 400 000 Kč poskytnutého na základě rozhodnutí Ministerstva 

kultury v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 

památkových zón na obnovu nemovité kulturní památky – městského opevnění s 10 baštami   

a fortnou. Rozpočet výdaje k tomuto účelu již obsahuje, proto budou finanční prostředky 

převedeny do rezervy města na nerozpočtované výdaje. 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté 

 transfery ze státního rozpočtu 

31 697,4 * + 2 610,9 34 308,3 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3745 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500382 

 - Demolice bytových domů na ulici 

 Škodova v Přerově) 

4 000,0 + 2 610,9 

- 2 610,9 

4 000,0 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 139 079,7 * + 2 610,9 141 690,6 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – zapojení účelové 

neinvestiční dotace ve výši 2 610 906 Kč od Ministerstva pro místní rozvoj na demolici 

bytových domů na ulici Škodova v Přerově. Rozpočet výdaje k tomuto účelu již obsahuje, 



proto budou finanční prostředky převedeny do rezervy města a v roce 2018 budou použity 

zejména na navýšení dotace pro společnost Teplo Přerov a. s. 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 4216 210  Ostatní investiční přijaté 

 transfery ze státního rozpočtu 

3 991,9 + 4 000,0 7 991,9 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500320 

 - Regenerace sídliště Předmostí -   

 12. etapa) 

9 000,0 + 4 000,0 

- 4 000,0 

9 000,0 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 141 690,6 * + 4 000,0 

 

145 690,6 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – zapojení účelové investiční 

dotace ve výši 4 000 000 Kč od Ministerstva pro místní rozvoj na Regeneraci sídliště 

Předmostí – 12. etapa. Rozpočet výdaje k tomuto účelu již obsahuje, proto budou finanční 

prostředky převedeny do rezervy města a v roce 2018 budou použity na zpracování 

projektových dokumentací pro využití hotelu Strojař. 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 4213 210  Investiční přijaté transfery ze 

 státních fondů 

0,0 + 978,3 978,3 

 

2212 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500363 

 - Mosty přes tratě SŽDC v Přerově, 

 ul. Dluhonská) 

104 180,0 + 978,3 

- 978,3 

104 180,0 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 145 690,6 * + 978,3 146 668,9 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – zapojení účelové investiční 

dotace ve výši 978 244,09 Kč od Státního fondu dopravní infrastruktury na akci „Mosty přes 

tratě SŽDC v Přerově, ul. Dluhonská“. Rozpočet výdaje k tomuto účelu již obsahuje, proto 

budou finanční prostředky převedeny do rezervy města na akce nad 500 tis. Kč, např. na podíl 

na financování kanalizace Čekyně. 

 

 



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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

 4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté 

 transfery ze stát. rozpočtu 

34 308,3 * + 69,4 34 377,7 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

4349 01X  Ostatní sociální péče a pomoc 

 ostatním skupinám obyvatelstva 

 (senior taxi) 

264,0 + 14,2 

- 14,2 

264,0 

4349   Ostatní sociální péče a pomoc 

 ostatním skupinám obyvatelstva 

 (APK, manažer aj.) 

3 233,2 + 55,2 

- 55,2 

3 233,2 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 146 668,9 * + 69,4 146 738,3 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 

 

Do rozpočtu města 2017 budou zapojeny neinvestiční dotace od Úřadu práce ČR v celkové 

výši 69 401 Kč na základě uzavřených dohod o vytvoření pracovních příležitostí v rámci 

veřejně prospěšných prací určené na mzdy asistentů prevence kriminality a řidiče senior taxi. 

Jedná se o zapojení zbývajících částí dotací po doúčtování finančních prostředků, které město 

obdrželo koncem roku 2017. Vzhledem k tomu, že předmětné výdaje k těmto účelům jsou již 

v rozpočtu obsaženy, budou uvolněné finanční prostředky převedeny do rezervy města na 

nerozpočtované výdaje. 
 


