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2107/58/4/2021 Rozpočtové opatření č. 5 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje úpravy rozpočtu 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 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

497 246,8 + 250,0 497 496,8 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

5311 360  Bezpečnost a veřejný pořádek 517,0 + 250,0 767,0 

 
Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 250 000 Kč. Část 
rezervy roku 2020 určená na propad daňových příjmů, která se stane součástí zůstatku 
hospodaření roku 2020, bude použita na nákup ochranných a dezinfekčních prostředků pro 
potřeby městské policie, v souvislosti s vládními nařízeními k omezení šíření onemocnění 
COVID-19. 

 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

2212 55X  Silnice 8 510,5 - 107,7 8 402,8 

 55X  Projektové dokumentace (doprava) 1 616,6 + 107,7 1 724,3 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 107 700 Kč na dofinancování projektové dokumentace akce „Rozšíření 
místní komunikace ul. U Spojů, Újezdec“.  

  
 

2108/58/4/2021 Rozpočtové opatření č. 5 - dodatek 

Rada města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle důvodové zprávy. 
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Důvodová zpráva: 

MĚSTSKÁ POLICIE 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

498 196,8 * + 40,0 498 236,8 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

5311 900  Bezpečnost a veřejný pořádek 3 927,6 + 40,0 3 967,6 

 
Městská policie požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 40 000 Kč. Část rezervy 
roku 2020 určená na propad daňových příjmů, která se stane součástí zůstatku hospodaření roku 
2020, bude použita na nákup samotestovacích sad antigenních testů (25 000 Kč) a ochranných 
a dezinfekčních prostředků (15 000 Kč), vše pro potřeby městské policie.  
 

 

2115/58/6/2021 Vrácení části dotace ze státního rozpočtu ČR a z Evropského sociálního 
fondu (ESF) na realizaci projektu Strategické řízení a pasportizace 
města Přerova (registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014470) 

Rada města Přerova po projednání: 
 
2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

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

opatření 
rozpočet  

po úpravě 
 4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté 

 transfery ze státního rozpočtu 
 

2 060,3 + 241,4 
- 60,3 

2 241,4 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

po úpravě 
6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 

 
18 691,4 + 181,1 18 872,5 

 
 


