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2131/59/4/2021 Rozpočtové opatření č. 6 

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

Důvodová zpráva: 

Ad 1) 
 
ZAPOJENÍ DOTACE DO ROZPOČTU MĚSTA 2021 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

 4122 210  Neinvestiční přijaté 
 transfery od krajů 

1 441,0 + 48 191,0 49 632,0 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

 625  Sociální služby města Přerova 25 797,9 + 48 191,0 73 988,9 

 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet          
po úpravě 

625  Sociální služby města Přerova – příspěvek  
 na provoz a investice 

24 624,2 + 48 191,0 72 815,2 

 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – zapojení účelové neinvestiční 
dotace ve výši 48 191 000 Kč do rozpočtu města. Finanční prostředky jsou určeny pro Sociální 
služby města Přerova na zajištění sociálních služeb na území Olomouckého kraje v roce 2021. 
Finanční prostředky dotace budou poskytnuty příjemci až po jejich připsání na účet statutárního 
města Přerova.  

 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

2212 55X  Silnice 11 043,5 * - 37,0 11 006,5 

2223 55X  Bezpečnost silničního provozu 244,2 + 37,0 281,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
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Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 37 000 Kč. Finanční prostředky původně určené na drobné opravy účelových 
komunikací budou nyní použity na úhradu za pronájem zařízení ukazatele měření rychlosti v ul. 
Jateční, včetně modulu statistika, zpracování a vyhodnocení.  

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

2219 55X  Ostatní záležitosti pozemních  
 komunikací 

12 538,5 * - 220,0 12 318,5 

2219 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500641 
 –  Rekonstrukce chodníku ul.  
 Ztracená/9. května (k hřbitovu)) 

1 500,0 + 220,0 1 720,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 220 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na dofinancování akce 
„Rekonstrukce chodníku ul. Ztracená/9. května (k hřbitovu)“, neboť stávající rozpočet je po 
stavebně povolovacím řízení a vydání stavebního povolení nedostačující. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

2219 55X  Ostatní záležitosti pozemních  
 komunikací 

12 318,5 * - 176,0 12 142,5 

2219 550  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500598 
 –  Rekonstrukce parkovacích stání ul.  
 Budovatelů) 

0,0 + 176,0 176,0 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 176 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na přeložku distribučního 
zařízení určeného k dodávce elektrické energie v rámci akce „Rekonstrukce parkovacích stání 
ul. Budovatelů“.  
 


