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Důvodová zpráva: 

Ad 1) 
 
ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC 

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

rozpočet         
po úpravě 

 
2451 

 
 Splátky půjčených prostředků  

 od příspěvkových organizací 

0,0 + 2 460,7 2 460,7 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 242 163,3 - 22 339,3 219 824,0 

2212 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210032 
 – Silnice I/55, Přerov - průtah  
 centrem) 

0,0 + 24 800,0 24 800,0 

 
Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 24 800 000 Kč na financování akce „Silnice I/55, Přerov – průtah centrem“. Za tímto 
účelem budou do rozpočtu zapojeny splátky půjčených prostředků od základních škol, které 
byly určené na předfinancování jejich projektů a školy je po obdržení dotací vrací městu, 
finanční prostředky z rezervy k tomuto účelu určené (22 200 000 Kč) a část rezervy vymezené 
k eliminaci propadu daňových příjmů.  

 
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) 219 824,0 * - 350,0 219 474,0 

3745 52X  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 
 (úpravy veřejných prostranství aj.) 

9 985,4 + 350,0 10 335,4 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu o 350 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy určené k eliminaci propadu daňových 
příjmů budou použity na ořezy a kácení dřevin v havarijním stavu na území města a místních 
částí. Jedná se převážně o stromy, které uschly v důsledku napadení patogeny či hmyzem.  
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ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 

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

rozpočet         
po úpravě 

3113 2122 610  Odvody příspěvkových 

 organizací (ZŠ) 

4 271,0 - 0,5 

+ 2,0 

4 272,5 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

3113 610  Základní školy 28 237,9  - 0,5 

+ 2,0 

28 239,4 

 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 
ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet        

po úpravě 

61X  Školská zařízení 47 338,9  - 0,5 

+ 2,0 

47 340,4 

 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu o 500 Kč 
a posílení rozpočtu o 2 000 Kč. Příspěvek na odpisy nemovitého majetku bude snížen 
z důvodu vyššího zapojení transferového podílu u ZŠ Přerov, Želatovská (500 Kč) a současně 
zvýšen z důvodu změny podílu hlavní a doplňkové činnosti u ZŠ Přerov, Trávník 27 
(2 000 Kč).  

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

3111 2111 610  Příjmy z poskytování služeb 
 a výrobků (praní prádla) 

874,6 + 74,0 948,6 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

3111 610  Mateřské školy 12 477,1 + 74,0 12 551,1 

 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 
ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

61X  Školská zařízení 47 340,4 * + 74,0 47 414,4 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
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Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 74 000 Kč. Plánované příjmy za praní prádla budou do konce roku vyšší z důvodu zpřesnění 
kalkulace na dítě. Ve výdajové části budou posíleny příspěvky mateřským školám na praní 
prádla. 

 
ZAPOJENÍ DOTACE – REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ PŘEDMOSTÍ – 
13. ETAPA 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 4213 210  Investiční přijaté transfery ze  

 státních fondů 

6 780,8 + 2 649,5 9 430,3 

 

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

rozpočet         
po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 219 474,0 *  + 2 649,5 222 123,5 

 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Do rozpočtu města bude zapojena investiční dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 
2 649 469,93 Kč získaná na akci „Regenerace panelového sídliště Předmostí – 13. etapa“. 
Finanční prostředky budou převedeny do rezervy na nerozpočtované výdaje, neboť akce je 
v rozpočtu předfinancována a v současné době je před dokončením.  

 
SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA 

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 
 

2122 625  Odvody příspěvkových 

 organizací (SSMP) 

1 156,9 + 3,2 1 160,1 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě  
625  Sociální služby města Přerova 76 900,3 + 3,2 76 903,5 

 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 
ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

625  Sociální služby města Přerova – příspěvek na  

 odpisy 

1 156,9  + 3,2 1 160,1 
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Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 3 200 Kč. Bude zvýšen příspěvek na odpisy nemovitého majetku z důvodu přepočtu výše 
odpisů dle účetních podmínek organizace (nezohledněn transferový podíl na budově domova 
pro seniory). 

 
ZAPOJENÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ  
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté  
 transfery ze státního rozpočtu 

33 766,1  + 3 255,3 37 021,4 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 222 123,5 * + 3 255,3 225 378,8 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Do rozpočtu města budou zapojeny neinvestiční finanční příspěvky ze státního rozpočtu, 
kapitoly Ministerstva zemědělství ČR v celkové výši 3 255 240 Kč určené na umělou obnovu 
sadbou (3 033 120 Kč) a na likvidaci klestu štěpkováním a drcením (222 120 Kč). Rozpočet 
města již výdaje k těmto účelům obsahuje, proto budou uvolněné finanční prostředky 
převedeny do rezervy na nerozpočtované výdaje. 

 
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 

717 800,9  - 9 800,0 708 000,9 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet        

po úpravě 

3421 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210280 

 - Dětské hřiště ul. Petřivalského) 

10 000,0 - 9 800,0 200,0 

 
Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu 
o 9 800 000 Kč. Dle zápisu z porady vedení ze dne 27.10.2020 bylo rozhodnuto, že akce 
„Dětské hřiště ul. Petřivalského“ bude pro rok 2021 odložena. Z tohoto důvodu budou 
prostředky ve výši 9 800 000 Kč vyjmuty z rozpočtu letošního roku a zahrnuty do návrhu 
rozpočtu na rok 2021, kde budou použity na posílení provozních výdajů odboru správy 
majetku a komunálních služeb. Ve výdajové části rozpočtu budou ponechány pouze finanční 
prostředky ve výši 200 000 Kč na úhradu nákladů souvisejících s přeložkou podzemního 
vedení sítí ČEZ Distribuce dle uzavřené smlouvy. 
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PAR POL ORJ  PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

 2142 210  Příjmy z podílů na zisku             
 a dividend 

72 540,2 + 10 000,0 82 540,2 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

3639 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210623 
 – Blažkův dům – inovační centrum) 

70 000,0 + 10 000,0 80 000,0 

 
Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 10 000 000 Kč na dofinancování akce „Blažkův dům – inovační centrum“. Na základě 
zpracované projektové dokumentace a položkových rozpočtů stavební části, interiéru 
a technologického vybavení, včetně nákladů na výběr zhotovitelů, technický dozor a činnost 
koordinátora BOZP a povinnou publicitu je výše rozpočtu nedostačující. K financování bude 
do rozpočtu města zapojena zbývající výše dividend od společnosti Technické služby města 
Přerova s. r. o.  
 
ODBOR EKONOMIKY 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 1111 210  Daň z příjmů fyzických osob  
 placená plátci 

163 200,0 - 6 000,0 157 200,0 

 1113 210  Daň z příjmů fyzických osob  
 vybíraná srážkou 

12 000,0 + 2 000,0 14 000,0 

 1211 210  Daň z přidané hodnoty 285 000,0 + 4 000,0 289 000,0 

 
S ohledem na stávající vývoj ekonomiky a dosavadní plnění jednotlivých sdílených daní, 
které městu přísluší dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění 
pozdějších předpisů, je předložen návrh na vzájemnou úpravu jejich rozpočtu dle aktuálně 
dostupných dat. V tomto okamžiku není známo, jak bude jejich plnění v závěru roku 
ovlivněno probíhajícím nouzovým stavem.    

 
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) 225 378,8 * - 50,0 225 328,8 

3421 5XX  Využití volného času dětí a mládeže 2 135,8 + 50,0 2 185,8 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
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Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu o 50 000 Kč. Finanční prostředky z rezervy na nerozpočtované výdaje budou 
použity na likvidaci herních prvků v havarijním stavu z hřišť ve dvorním traktu ul. 
Blahoslavova 11 – 15 a Bartošova 32. 

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

3412 2132 51X  Příjmy z pronájmu ost.  

 nemov. věcí a jejich částí  

 (Sportoviště Přerov s. r. o.) 

4 058,1 - 276,5 3 781,6 

 

2221 2133 510  Příjmy z pronájmu movitých   

 věcí (autobusové nádraží) 

500,0 - 380,0 120,0 

3412 2133 51X  Příjmy z pronájmu movitých  

 věcí (Sportoviště Přerov              

 s. r. o.) 

1 280,1 - 93,0 1 187,1 

2221 2132 510  Příjmy z pronájmu ost.  

 nemov. věcí a jejich částí  

 (autobusové nádraží) 

500,0 + 749,5 1 249,5 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – úpravu 
příjmové části rozpočtu o 749 500 Kč. V souvislosti s nově uzavřenými nájemními 
smlouvami se společnostmi Arriva Morava a. s. a Sportoviště Přerov s. r. o., které byly 
uzavřeny až koncem loňského roku, dojde k úpravě výše uvedených příjmů.  

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

3639 3111 530  Příjmy z prodeje pozemků 37 000,9 - 3 578,9 33 422,0 

1032 2111 522  Příjmy z poskytování služeb          
 a výrobků (těžba dřeva) 

2 420,0 + 330,0 2 750,0 

2212 2111 550  Příjmy z poskytování služeb          
 a výrobků 

0,0 + 5,0  5,0 

3322 2111 51X  Příjmy z poskytování služeb          
 a výrobků (energie v galerii) 

80,0 + 25,0 105,0 

3613 2111 51X  Příjmy z poskytování služeb          
 a výrobků (služby aj.) 

450,0 + 50,0 500,0 

3721 2111 520  Příjmy z poskytování služeb          
 a výrobků 

79,0 + 11,0 87,0 

 2131 530  Příjmy z pronájmů pozemků 1 756,7  + 147,0 1 903,7 
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PAR POL ORJ  PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

3392 2132 510  Příjmy z pronájmu ost. nemov.  
 věcí a jejich částí 

38,0 + 2,0 40,0 

3612 2132 540  Příjmy z pronájmu ost. nemov.  
 věcí a jejich částí (byty) 

28 500,0 + 2 300,0 30 800,0 

4351 2132 540  Příjmy z pronájmu ost. nemov.  
 věcí a jejich částí (DPS) 

3 500,0 + 300,0 3 800,0 

 2324   Přijaté nekapitálové příspěvky  
 a náhrady 

899,7 + 350,0 1 249,7 

 3113   Příjmy z prodeje ostatního  
 hmotného dlouhodobého  
 majetku 

0,0 + 58,9 58,9 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o úpravu rozpočtu ve výši 
3 578 900 Kč. Nenaplněné příjmy z prodeje pozemků budou vykryty zvýšenými příjmy 
z pronájmu bytů a domů s pečovatelskou službou, z pronájmu pozemků Sportovišť, prodejem 
technologie výměníkové stanice Sympatik Teplu Přerov a úpravou rozpočtu dle očekávané 
skutečnosti na jednotlivých položkách příjmů. 

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

3639 3111 530  Příjmy z prodeje pozemků 33 422,0 * - 17 601,1 15 820,9 

 4111 210  Neinvestiční přijaté transfery         
 z všeobecné pokladní správy  
 státního rozpočtu 

2 515,9  + 53 588,7 56 104,6 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 225 328,8 * + 35 987,6 261 316,4 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Na základě žádosti odboru správy majetku a komunálních služeb bude příjmová část rozpočtu 
snížena o 17 601 100 Kč, jelikož do konce letošního roku nebude realizován prodej pozemků 
pod dálnicí ŘSD, pozemku p. č. 6505/42 a p. č. 6505/36 v k. ú. Přerov – Panattoni a pozemků 
pro rodinné domy v Kozlovicích. K vyrovnání propadu těchto příjmů bude zapojen do 
rozpočtu města jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek ze státního rozpočtu ve výši 
53 588 750 Kč. Jeho zbývající část bude převedena do rezervy města na rekonstrukci 
TGM 16.  
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ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 4122 210  Neinvestiční přijaté transfery  

 od krajů 

46 128,8  - 62,4  46 066,4 

 

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

rozpočet         
po úpravě 

3111 610  Mateřské školy  12 551,1 *  - 62,4 12 488,7 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

61X  Školská zařízení 47 414,4 *  - 62,4 47 352,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu 
o 62 323,80 Kč. Rada města Přerova dne 27.08.2019 schválila zapojení dotací s názvem 
„Obědy do škol v Olomouckém kraji II“ od Ministerstva práce a sociálních věcí poskytnuté 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého kraje na základě uzavřených smluv o partnerství 
s finančním příspěvkem. Výše příspěvku pro MŠ Dvořákova byla ve smlouvě vypočtena na 
základě předběžného odhadu počtu dětí. Vzhledem ke skutečnosti, že Olomoucký kraj zjistil, 
že ve výše uvedené MŠ není v tuto chvíli žádné podpořené dítě, nezaslal finanční prostředky 
dle uzavřené smlouvy. 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

3113 610  Základní školy  28 239,4 *  - 1 676,0 26 563,4 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 261 316,4 * + 1 676,0 262 992,4 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

61X  Školská zařízení 47 352,0 *  - 1 676,0 45 676,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
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Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu 
o 1 676 000 Kč. Jedná se o nedočerpané příspěvky na nadstandardní pedagogické služby u: 
� ZŠ Přerov, B. Němcové 16 - speciální pedagog, psycholog a sociální pedagog 

(1 110 000 Kč), 
� ZŠ Přerov, U tenisu 4 – učitel (trenér), uklízeč a správce haly (46 000 Kč), 
� ZŠ Přerov, Za mlýnem – trenéři fotbalu a správce hřiště, sportovní vybavení 

(260 000 Kč), 
� ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 – trenéři plavání, pronájmy bazénu a sportovišť, sportovní 

vybavení (260 000 Kč). 
Finanční prostředky budou převedeny do rezervy na nerozpočtované výdaje. 

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

3113 2122 610  Odvody příspěvkových 
 organizací (ZŠ) 

4 272,5 * + 17,5 4 290,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

3113 610  Základní školy 26 563,4 * + 17,5 26 580,9 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

61X  Školská zařízení 45 676,0 *  + 17,5 45 693,5 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 17 500 Kč. Příspěvek na odpisy nemovitého majetku bude zvýšen z důvodu změny podílu 
hlavní a doplňkové činnosti u: 
� ZŠ Přerov, J. A. Komenského, Hranická 14 (3 900 Kč), 
� ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 (1 500 Kč), 
� ZŠ Přerov, U tenisu 4 (6 000 Kč), 
� ZŠ Přerov, Svisle 13 (6 100 Kč). 

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

3111 2122 610  Odvody příspěvkových 
 organizací (MŠ) 

401,5 + 0,1  401,6 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

3111 610  Mateřské školy 12 488,7 *  + 0,1  12 488,8 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 
ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

61X  Školská zařízení 45 693,5 *  + 0,1  45 693,6 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 100 Kč. 
Bude zvýšen příspěvek na odpisy nemovitého majetku z důvodu změny podílu na hlavní 
a doplňkové činnosti u MŠ J. A. Komenského, Hranická 14.  

 
DOTAČNÍ PROGRAMY - VRATKY 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

3419 610  Sport 12 538,5 - 56,0 12 482,5 

3419 610  Dotační program C (vrcholový            
 a výkonnostní sport dospělých) 

2 500,0 - 350,0 2 150,0 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 262 992,4 * + 406,0 263 398,4 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 
ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet          

po úpravě 
 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 40 482,2   - 406,0 40 076,2 

 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu 
o 406 000 Kč. Vzhledem k tomu, že se z důvodu koronavirové krize některé sportovní akce 
neuskutečnily, vrátili příjemci dotací postupně finanční prostředky zpět na účet statutárního 
města. Nyní dojde k úpravě výdajové části rozpočtu a uvolněné finanční prostředky budou 
převedeny do rezervy na nerozpočtované výdaje. 
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KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 141  Kulturní a informační služby města 

 Přerova 

19 528,3 - 937,2 18 591,1 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 263 398,4 * + 937,2 264 335,6 

* 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 -  

 příspěvek na provoz a investice 

18 990,4 - 937,2 18 053,2 

 
Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – snížení rozpočtu Kulturních                   
a informačních služeb města Přerova o 937 200 Kč. Jelikož se letošní Přerovský jazzový 
festival neuskutečnil, příspěvek na jeho konání bude vrácen do rozpočtu města.  

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 264 335,6 * - 403,2 263 932,4 

 141  Kulturní a informační služby města 

 Přerova 

18 591,1 * + 403,2 18 994,3 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 
ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

141  Kulturní a informační služby města Přerova -  

 příspěvek na provoz a investice 

18 053,2 * + 403,2 18 456,4 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu Kulturních                   
a informačních služeb města Přerova o 403 200 Kč na pokrytí ztráty z hlavní činnosti za rok 
2019. Hospodářský výsledek hlavní činnosti organizace byl k 31.12.2019 plánován jako 
ztráta, a to ve výši 684 700 Kč. V souladu se stanoviskem zřizovatele měla být tato ztráta 
kryta ziskem z doplňkové činnosti. Ve 2. pololetí roku 2019, z důvodu výpovědí navigačních 
služeb, došlo k výraznému výpadku příjmů u střediska Navigace a propagace, který ovlivnil 
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výši hospodářského výsledku doplňkové činnosti a nestačil na pokrytí rozpočtem stanovené 
ztráty z hlavní činnosti. Nepokryto zůstalo cekem 403 231,22 Kč. V rezervním fondu 
organizace je k 31.12.2019 zůstatek ve výši 24 814,62 Kč. Jelikož si Kulturní a informační 
služby města Přerova nebyly jisty, zda zapojením zůstatku rezervního fondu na úhradu ztráty 
splní podmínky jeho užívání, prostředky fondu raději nezapojily. 

 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA – VRATKA DOTACE 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté  
 transfery ze státního rozpočtu 

37 021,4 * - 14,0 37 007,4 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

3314 610  Činnosti knihovnické (Městská  
 knihovna) 

17 285,5  - 14,0 17 271,5 
 

 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 
ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

610  Městská knihovna - příspěvek na provoz 
 a investice 

17 284,7  - 14,0 17 270,7  

 
Statutární město obdrželo dotaci ve výši 14 000 Kč na projekt „Setkání s literaturou“ určenou 
na lektorné a honorářové náklady (přednášky, besedy). Z důvodu nečerpání dotace vznikla 
vratka, kterou je nutno zaslat zpět poskytovateli dotace. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

3314 610  Činnosti knihovnické (Městská  
 knihovna) 

17 271,5 *  - 13,7 17 257,8 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 263 932,4 * + 13,7 263 946,1 

* počáteční stavy navazují na výše uvedené úpravy 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

610  Městská knihovna - příspěvek na provoz 
 a investice 

17 270,7 * - 13,7 17 257,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 



- 13 - 
 

Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – snížení příspěvku Městské 
knihovně v Přerově, příspěvkové organizaci o 13 700 Kč. Jedná se o vratku spolufinancování 
z důvodu nedočerpání účelově poskytnutých finančních prostředků na pořízení notebooků, 
zvukových knih, robotiky a lektorné, které budou převedeny do rezervy města na 
nerozpočtované výdaje. 

 
DOTACE PODCHOD CYKLOSTEZKY PŘEROV 

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

 4213 210  Investiční přijaté transfery ze  

 státních fondů 

9 430,3 * + 4 270,1 13 700,4 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 263 946,1 * + 4 270,1 268 216,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Do rozpočtu města bude zapojena 2. část investiční dotace ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury ve výši 4 270 014,01 Kč na „Podchod cyklostezky Přerov“. Rozpočet města již 
výdaje k tomuto účelu obsahuje, proto budou uvolněné finanční prostředky převedeny do 
rezervy na nerozpočtované výdaje.  
 
Ad 2) 
 
ÚVĚR NA ZATEPLENÍ 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 8123 210  Dlouhodobé přijaté půjčené 
 prostředky 

0,0 + 2 318,0 2 318,0 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 268 216,2 * + 2 318,0 270 534,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Do rozpočtu města budou zapojeny zdroje bezúročného úvěru od Státního fondu podpory 
investic určeného na akci s názvem „Zateplení objektu Jižní čtvrť I/21-24 a statické sepnutí 
domu“ ve výši 2 318 000 Kč. Vzhledem k tomu, že akce musela být v rozpočtu 
předfinancována, budou nyní městské prostředky nahrazeny úvěrovými. Na uvedenou akci 
bude získána rovněž dotace z IROP ve výši 4 018 149 Kč. 


