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Důvodová zpráva: 
 
SOUHRNNÝ DOTAČNÍ VZTAH 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 4112 210  Neinv. přijaté transfery ze 
 státního rozpočtu v rámci 
 souhrnného dotačního vztahu 

56 432,6 + 1 227,3 57 659,9 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 45 494,7 + 1 227,3 46 722,0 

 
Statutární město Přerov obdrželo sdělení Olomouckého kraje ve věci finančního vztahu 
státního rozpočtu k rozpočtu statutárního města Přerova (souhrnný dotační vztah) ve výši 
57 659 900 Kč, jedná se o příspěvek na výkon státní správy včetně příspěvku na 
opatrovnictví. V rozpočtu statutárního města na rok 2020 je souhrnný dotační vztah zahrnut 
v očekávané výši 56 432 600 Kč, z toho důvodu bude provedena výše uvedená úprava. 
 
ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

260 575,4 * + 12 000,0 272 575,4 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210503 
 – Rekonstrukce školního hřiště ZŠ  
 U tenisu 4) 

3 000,0 + 12 000,0 15 000,0 

 
Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu ve výši 
12 000 000 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2019, původně vymezené 
jako rezerva na strategické akce, budou použity na dofinancování akce „Rekonstrukce 
školního hřiště ZŠ U tenisu 4“.   

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

opatření 
rozpočet          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

272 575,4 * + 17 910,0 290 485,4 

* počáteční stav navazuje výše uvedenou úpravu 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

3412 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210514 
 – Rekonstrukce střechy   
 zimního stadionu) 

3 700,0 * + 4 300,0 8 000,0 

3421 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210028 
 – Dětské hřiště ul. Petřivalského) 

5 000,0 + 5 000,0 10 000,0 

3612 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210602 
 – Odstranění balkonů, úprava fasády  
 vč. zateplení, Kopaniny 8, 10, 12, 14) 

0,0 + 5 635,0 5 635,0 

3612 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210590 
 – Energetické úspory objektu Jižní  
 čtvrť III/1 - 3) 

7 475,0 +2 975,0 10 450,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 
Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu v celkové 
výši 17 910 000 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2019 budou použity na 
financování či dofinancování výše uvedených akcí nad 500 tis. Kč.    
 
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

290 485,4 * + 429,7 290 915,1 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

6171 35X  Činnost místní správy (informatika,  
 GIS) 

8 718,2 *  + 429,7 9 147,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 
ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

3XX  Magistrát - provoz 33 669,8 * + 429,7 34 099,5 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
  
Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 429 700 Kč. 
Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2019 budou použity na pořízení 
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platbomatu, který bude umístěn v budově na nám. TGM 16 a bude umožňovat občanům  
především úhradu správních poplatků.  
 
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 

290 915,1 *  + 8 073,0 298 988,1 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

2212 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500530 
 – Rekonstrukce příjezdové  
 komunikace do areálu PSP) 

0,0 + 2 700,0 2 700,0 

2212 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500601 
 – Rekonstrukce komunikace Kočíře  
 (Popovice - Lýsky)) 

0,0 + 2 500,0 2 500,0 

2212 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500569 
 – Přechod pro chodce na ul. Svisle) 

0,0 + 1 300,0 1 300,0 

3613 510  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5100596 
 – Rekonstrukce únikového schodiště  
 v MŠ Na Odpoledni 16) 

0,0 + 1 573,0 1 573,0 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu celkem o 8 073 000 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření za rok 2019 
budou použity na financování výše uvedených akcí nad 500 tis. Kč.  

 
ZAPOJENÍ VÝTĚŽKU VEŘEJNÉ SBÍRKY 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

 2321   Přijaté neinvestiční dary 0,0 + 12,4 12,4 

 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

4377 620  Sociálně terapeutické dílny (veřejná 
 sbírka) 

0,0 + 12,4 12,4 
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 
ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet          

po úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 36 706,2 *  + 12,4 36 718,6 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – zapojení výtěžku veřejné 
vánoční sbírky do rozpočtu města Přerova. Výtěžek činí celkem 12 314 Kč a bude v souladu 
s účelem veřejné sbírky poukázán ve prospěch subjektu Sdružení Most k životu, z. s. na 
pořízení materiálu k pracovním činnostem uživatelů sociálních služeb.  
 
ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

298 988,1* + 6 100,0 305 088,1 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

3612 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210516 
 – Zateplení objektu Jižní čtvrť I/21  
 – 24, včetně statického sepnutí) 

8 000,0 * + 4 600,0 12 600,0 

3745 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210469 
 – Demolice objektu 1573, Velké  
 Novosady, Přerov) 

16 021,0 * + 1 500,0 17 521,0 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 
 
Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu v celkové 
výši 6 100 000 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2019 budou použity na 
dofinancování akcí „Zateplení objektu Jižní čtvrť I/21 – 24, včetně statického sepnutí“ 
a „Demolice objektu 1573, Velké Novosady, Přerov“. 

 
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 

 305 088,1 * + 7 850,0 312 938,1 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

3613 530  Nebytové hospodářství 0,0   + 7 850,0 7 850,0 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu o 7 850 000 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2019, 
rezervované k tomuto účelu, budou použity na úhradu smluvní pokuty v souvislosti s darovací 
smlouvou na převod budovy Čechova 387/43. 

 
SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

312 938,1 * + 2 300,0 315 238,1 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 625  Sociální služby města Přerova 25 450,9   + 2 300,0 27 750,9 

 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

625  Sociální služby města Přerova – příspěvek na  
 provoz a investice 

24 335,0   + 2 300,0 26 635,0 

 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení příspěvku 
Sociálních služeb města Přerova, příspěvkové organizace o 2 300 000 Kč. Finanční 
prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2019 budou použity na investiční akci - pořízení 
komunikačního systému sestra – pacient.  
 
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

323 288,1 * + 350,0 323 638,1 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

3113 610  Základní školy 24 637,2   + 350,0 24 987,2 

 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

61X  Školská zařízení 42 829,4 *  + 350,0 43 179,4 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu ve výši 
350 000 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2019 budou použity na 
zpracování studie proveditelnosti k projektu Ekologizace pro základní školy zřízené 
statutárním městem na úroveň modrozelené infrastruktury a moderního energetického 
hospodářství. 
 
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 

323 638,1 * + 3 901,2 327 539,3 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

3639 530  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5300605 
 – Převod pozemků p. č. 606  
 a p. č. 607 v k. ú. Dluhonice) 

0,0   + 3 901,2 3 901,2 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu o 3 901 200 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření budou použity na  
úplatný převod pozemků p. č. 606 a p. č. 607 v k. ú. Dluhonice do majetku statutárního města 
Přerova. Záměr schválila Rada města Přerova na své schůzi dne 07.11.2019. Odbor správy 
majetku a komunálních služeb tento požadavek na posílení rozpočtu roku 2020 neavizoval 
a žádost o rozpočtové opatření předložil až dne 20.01.2020. 
 
ODBOR KONCEPCE A STRATEGICKÉHO ROZVOJE 
 

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

rozpočet 
po úpravě 

  8115 210  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

327 539,3 * + 500,0 328 039,3 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

3639 410  Komunální služby a územní rozvoj 
 j. n. (koncepce a rozvoj) 

655,7 * + 500,0 1 155,7 
 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 
Odbor koncepce a strategického rozvoje požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 500 000 Kč. Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2019 budou použity na 
pořízení koncepčního dokumentu „Adaptační strategie města Přerova na změnu klimatu pro 
období 2021 – 2030“.  


