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2052/56/4/2021 Rozpočtové opatření č. 3 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů dle důvodové zprávy (ad 1), 

Důvodová zpráva: 

Ad 1) 
 
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 1343 230  Poplatek za užívání  
 veřejného prostranství 

1 000,0 + 189,2 1 189,2 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

6171 35X  Akce nad 500 tis. Kč (č. 3500383 
 – Modernizace agendových  
 informačních systémů magistrátu  
 (IOP 028) - udržitelnost) 

800,0 + 189,2 989,2 

 
Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 189 200 Kč. Zvýšené 
příjmy z poplatku za užívání veřejného prostranství budou použity na rozšíření ekonomického 
systému GINIS o modul RAP – pohledávky. Tento modul bude implementován na webové 
stránky města jako zjednodušený Portál občana s anonymním přístupem a umožní zjistit 
variabilní symbol k platbám vybraných místních poplatků.  

 
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté 
 transfery ze státního rozpočtu 

0,0 + 671,7 671,7 

  
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

3113 610  Základní školy 23 834,7 + 671,7 24 506,4 
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 
ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

61X  Školská zařízení 41 014,3 + 671,7 41 686,0 

  
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – zapojení účelové neinvestiční 
dotace ve výši 671 698 Kč poskytnuté na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání do rozpočtu města. 
Finanční prostředky jsou určeny v rámci Výzvy Šablony III pro ZŠ Přerov, Želatovská 8 na 
projekt s názvem „Krok za krokem +“. 

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

 2229 
 

 Ostatní přijaté vratky transferů 0,0  + 158,7 158,7 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

6402 
 

 Finanční vypořádání minulých let 0,0 + 158,7 158,7 

 
Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo v roce 2020 prostřednictvím rozpočtu 
Olomouckého kraje a zřizovatele Základní škole Přerov, Boženy Němcové 16 příspěvek na 
realizaci projektu poskytování bezplatné stravy pro děti ohrožené chudobou ve školách. Po 
vyúčtování smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem byla uvedená základní škola vyzvána 
k navrácení nevyužitých finančních prostředků. Odbor sociálních věcí a školství požádal 
o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 158 700 Kč na realizaci této vratky, která byla 
předmětnou školou zaslána na účet zřizovatele.  

 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘEROVĚ – DOTACE NA REGIONÁLNÍ FUNKCE 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 4122 210  Neinvestiční přijaté 
 transfery od krajů 

0,0 + 1 409,3 1 409,3 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

3314 610  Činnosti knihovnické 
 (Městská knihovna) 

15 243,8 + 1 409,3 16 653,1 
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 
ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

610  Městská knihovna – příspěvek na provoz  
 a investice 

15 243,0 + 1 409,3 16 652,3 

 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – zapojení neinvestiční dotace 
od Olomouckého kraje do rozpočtu Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace. 
Jedná se o dotaci ve výši 1 409 238 Kč na financování výkonu regionálních funkcí na rok 2021. 

 
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

495 641,2 + 83,7 495 724,9 

  
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet          

po úpravě 

6402 
 

 Finanční vypořádání minulých let 158,7 * + 83,7 242,4 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
V loňském roce obdrželo statutární město mimo jiné dotace na realizaci projektu „Asistent 
prevence kriminality 2018 - 2020“ ve výši 1 167 600 Kč, „Domovník – preventista 2018 – 
2020“ ve výši 255 400 Kč a dotaci na úhradu za práce spojené s přípravou sčítaní lidu, domů 
a bytů v celkové výši 99 805 Kč. Z důvodu nedočerpání těchto dotací vznikla vratka v celkové 
výši 83 625 Kč, a to: 
� Asistent prevence kriminality (7 395 Kč), 
� Domovník - preventista (13 825 Kč), 
� Sčítání lidu, domů a bytů (62 405 Kč). 
Předmětné dotace podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok 2020.  
 


