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Důvodová zpráva: 
 
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 

447 842,9 *  + 1 400,0 449 242,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210259 
 – Cyklostezka ul. Palackého) 

14 600,0 + 1 400,0 16 000,0 

 
Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 1 400 000 Kč. Na dofinancování akce „Cyklostezka ul. Palackého“, když po aktualizaci 
položkového rozpočtu akce činí její předpokládaná cena 16 000 000 Kč, budou použity 
finanční prostředky ze zlepšeného plnění dílčí daně z technických her v roce 2020, které se 
stanou součástí zůstatku hospodaření roku 2020. 
 
 
ZAPOJENÍ VÝTĚŽKU VEŘEJNÉ SBÍRKY 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

 2321   Přijaté neinvestiční dary 0,0 + 27,0 27,0 

 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

4349 620  Ostatní sociální péče a pomoc 
 ostatním skupinám obyvatelstva 

0,0 + 27,0 27,0 

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

opatření 
rozpočet          

po úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 23 658,0 * + 27,0 23 685,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
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Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – zapojení výtěžku veřejné 
vánoční sbírky do rozpočtu města Přerova. Výtěžek činí celkem 26 982 Kč a bude v souladu 
s účelem veřejné sbírky poukázán ve prospěch subjektu Alfa handicap-sdružení občanů se 
zdravotním postižením přerovského regionu z. s. na pořízení kompenzační pomůcky.  

 
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 

59 966,3  -  258,3 59 708,0 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

449 242,9 * + 258,3 449 501,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Statutární město Přerov obdrželo sdělení Olomouckého kraje ve věci finančního vztahu 
státního rozpočtu k rozpočtu statutárního města Přerova (souhrnný dotační vztah) ve výši 
59 708 000 Kč, jedná se o příspěvek na výkon státní správy včetně příspěvku na 
opatrovnictví. V rozpočtu statutárního města na rok 2021 je souhrnný dotační vztah zahrnut 
v očekávané výši 59 966 300 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 

449 501,2 * + 3 700,0 453 201,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

2212 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210532 
 – Sjezd na pozemku par. č. 37, ul.  
 Palackého) 

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

2221 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210572 
 – Autobusová zastávka ul.  
 Palackého (u pekárny RACEK)) 

0,0 + 2 000,0 2 000,0 

 
Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu celkem 
o 3 700 000 Kč. Finanční prostředky ze zlepšeného plnění dílčí daně z technických her a daně 
z přidané hodnoty v roce 2020, které se stanou součástí zůstatku hospodaření roku 2020, 
budou použity na financování akcí „Sjezd na pozemku par. č. 37, ul. Palackého“ 
a „Autobusová zastávka ul. Palackého (u pekárny RACEK)“. Tyto stavby přímo prostorově 
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souvisí se stavbou „Cyklostezka ul. Palackého“ a jejich realizace je jednou z podmínek pro 
vydání kolaudačního souhlasu na tuto cyklostezku.  

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

opatření 
rozpočet          

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

453 201,2 * + 1 850,0 455 051,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

3322 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210574 
 – Výměna parket ve velkém,  
 malém sále a předsálí MD) 

1 820,0 * + 1 850,0 3 670,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 
Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 1 850 000 Kč. Finanční prostředky ze zlepšeného plnění na dani z přidané hodnoty v roce 
2020, které se stanou součástí zůstatku hospodaření roku 2020, budou použity na 
dofinancování akce „Výměna parket ve velkém, malém sále a předsálí MD“, neboť na 
základě zpracovaného položkového rozpočtu projektanta je původní rozpočet nedostačující. 

 
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 

455 051,2 * + 2 700,0 457 751,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

5512 360  Akce nad 500 tis. Kč (č. 3600660 
– Hasičská vozidla pro jednotky  
 SDH Čekyně a Dluhonice) 

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

 
Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 2 700 000 Kč. 
Finanční prostředky ze zlepšeného plnění dílčí daně z technických her v roce 2020, které se 
stanou součástí zůstatku hospodaření roku 2020, budou použity na nákup speciálních 
hasičských vozidel pro jednotky SDH Přerov VII – Čekyně a SDH Přerov V – Dluhonice. 
Vozidla budou částečně hrazena z dotace, přičemž výše přiznané dotace na jedno vozidlo od 
Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství HZS ČR bude ve výši 450 000 Kč.  
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MĚSTSKÁ POLICIE 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

457 751,2 *  + 1 030,0 458 781,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

5311 900  Bezpečnost a veřejný pořádek 2 897,6 + 1 030,0 3 927,6 

 
Městská policie požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 1 030 000 Kč na 
modernizaci městského kamerového dohlížecího systému. Jedná se o: 
� výměnu serveru a rozšíření diskového pole (680 000 Kč), 

� výměnu analogových kamer, 6. etapa 2021 (350 000 Kč).  
Na oba uvedené projekty lze získat dotaci z Ministerstva vnitra ČR. K financování budou 
použity prostředky ze zlepšeného plnění na dani z přidané hodnoty v roce 2020, které se 
stanou součástí zůstatku hospodaření roku 2020. 

 
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 

458 781,2 * + 12 000,0 470 781,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

 025  Projektové dokumentace  
 (investice) 

31 437,1 * + 12 000,0 43 437,1 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 
Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 12 000 000 Kč. Finanční prostředky vyčleněné v rezervě roku 2020 na nerozpočtované 
výdaje, které se stanou součástí zůstatku hospodaření roku 2020, budou použity na 
dofinancování projektové dokumentace akce „Přerov, nám. TGM 16 - stavební úpravy“. 
Celková rozpočtovaná cena tak dosáhne 20 mil. Kč.  
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PAR POL ORJ  PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet          
po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

470 781,2 * + 24 000,0 494 781,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

3412 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210662 
 – Stavební úpravy hygienických  
 zařízení a šaten, zimní stadion) 

0,0 + 24 000,0 24 000,0 

 
Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 24 000 000 Kč na akci „Stavební úpravy hygienických zařízení a šaten, zimní stadion“.  
K financování bude použita rezerva roku 2020 určená na nerozpočtované výdaje. Vzhledem 
k tomu, že tato je tímto již vyčerpána, bude k dofinancování převedena i část rezervy roku 
2020 určená na propad daňových příjmů.  

 
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 

494 781,2 * + 420,0 495 201,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

3113 610  Základní školy 23 414,7 + 420,0 23 834,7 

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

opatření 
rozpočet          

po úpravě 

61X  Školská zařízení 40 594,3 + 420,0 41 014,3 

 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 420 000 Kč. Nedočerpané finanční prostředky v oblasti školství a nedočerpaný příspěvek 
Městské knihovny v roce 2020, které se stanou součástí zůstatku hospodaření roku 2020, 
budou použity na financování správců hřišť.  
 
 
 


