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Důvodová zpráva: 

ZAPOJENÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU 

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

rozpočet        
po úpravě 

 4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté  
 transfery ze státního rozpočtu 

42 596,1 + 2 811,8 45 407,9 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 258 472,5  + 2 811,8 261 284,3 

 

Do rozpočtu města bude zapojen neinvestiční finanční příspěvek ze státního rozpočtu, 
kapitoly Ministerstva zemědělství ČR ve výši 2 811 708 Kč na zmírnění dopadů kůrovcové 
kalamity v nestátních lesích za rok 2019. Rozpočet města již výdaje k tomuto účelu obsahuje, 
proto budou uvolněné finanční prostředky převedeny do rezervy na nerozpočtované výdaje. 

 
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 2324 
 

 Přijaté nekapitálové 

 příspěvky a náhrady 

1 249,7  + 382,3 1 632,0  

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 261 284,3 * + 382,3 261 666,6 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí požádal o rozpočtové opatření – zapojení 
finančních prostředků ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství ČR na úhradu 
nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Přerov ve výši 
382 223 Kč do rozpočtu města. Rozpočet již výdaje k tomu účelu obsahuje, proto budou 
předmětné finanční prostředky převedeny do rezervy na nerozpočtované výdaje.  
 
DOTACE NA PODPORU PREVENCE KRIMINALITY 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 4216 210  Ostatní investiční přijaté 
 transfery ze státního rozpočtu 

2 098,2  + 241,5 2 339,7 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet        
po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 261 666,6 * + 241,5 261 908,1 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Do rozpočtu města bude zapojena účelová investiční dotace na realizaci projektu „Přerov – 
modernizace MKDS 5. etapa 2020“ ve výši 241 500 Kč. Vzhledem k tomu, že dotace byla 
poskytnuta zpětně a akce předfinancována ze zdrojů města, budou předmětné finanční 
prostředky převedeny do rezervy města na nerozpočtované výdaje.  

 
ÚTVAR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté  
 transfery ze státního rozpočtu 

45 407,9 *  + 553,6 45 961,5 

* 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) 261 908,1 * + 553,6 262 461,7 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Kancelář tajemníka požádala o rozpočtové opatření – zapojení dotace z Ministerstva práce 
a sociálních věcí ve výši 553 542 Kč do rozpočtu města na základě dodatku č. 1 k rozhodnutí 
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace. Jedná se o finanční prostředky na pokrytí výdajů na 
činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí pro 
rok 2020. Vzhledem k tomu, že rozpočet již výdaje k tomu účelu obsahuje, budou finanční 
prostředky převedeny do rezervy 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 

13 700,4 + 3 026,5 16 726,9 

 

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

rozpočet         
po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 262 461,7 * + 3 026,5 265 488,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
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Do rozpočtu města bude zapojena 3. a 4. část investiční dotace ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury v celkové výši 3 026 490,76 Kč na „Podchod cyklostezky Přerov“. Rozpočet 
města již výdaje k tomuto účelu obsahuje, proto budou uvolněné finanční prostředky 
převedeny do rezervy na nerozpočtované výdaje.  

 
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 

16 726,9 * + 507,7 17 234,6 

* 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) 265 488,2 * + 507,7 265 995,9 

 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Do rozpočtu města bude zapojena poslední část investiční dotace ze Státního fondu rozvoje 
bydlení ve výši 507 689,56 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.  

 
DOTACE NA REDIGITALIZACI KINA HVĚZDA  
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 4222 210  Investiční přijaté transfery od  
 krajů 

11 030,0 + 169,9 11 199,9 

 

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

rozpočet         
po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 265 995,9 * + 169,9 266 165,8 
 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Do rozpočtu města bude zapojena investiční dotace z Olomouckého kraje ve výši 169 842 Kč 
získaná na akci „Redigitalizace kina Hvězda“. Finanční prostředky budou převedeny do 
rezervy na nerozpočtované výdaje, neboť akce byla v rozpočtu předfinancována, je 
dokončena a byla předána majetkovému správci. 
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DOTACE NA STAVBU OPLOCENKY 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 4122 210  Neinvestiční přijaté transfery 
 od krajů 

46 101,4 + 189,1 46 290,5 

 

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

rozpočet         
po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 266 165,8 * + 189,1 266 354,9 
 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Do rozpočtu města bude zapojena neinvestiční dotace z Olomouckého kraje ve výši 
189 105 Kč. Finanční prostředky jsou určeny na částečnou úhradu výdajů spojených se 
stavbou oplocenky a budou převedeny do rezervy na nerozpočtované výdaje, neboť akce byla 
v rozpočtu předfinancována. 
 
 
 


