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Důvodová zpráva: 
 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘEROVĚ 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

513 080,8 * + 0,4 513 081,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

3314 610  Činnosti knihovnické 
 (Městská knihovna) 

16 653,1 + 0,4 16 653,5 

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

610  Městská knihovna – příspěvek na provoz  
 a investice 

16 652,3  + 0,4 16 652,7 

 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 400 Kč. 
Finanční prostředky ze zůstatku hospodaření roku 2020 budu použity na zvýšení příspěvku 
Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace na odpisy movitého majetku z důvodu 
zařazení hasebního zařízení do užívání. 
 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

513 081,2 * + 240,0 513 321,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

3113 510  Základní školy 35,0 + 240,0 275,0 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu o 240 000 Kč. Část rezervy roku 2020 určená na propad daňových příjmů, která se 
stane součástí zůstatku hospodaření roku 2020 bude použita na výměnu kanalizace v atriu 
mezi tělocvičnou a školní jídelnou v ZŠ Přerov, Velká Dlážka. Cena zahrnuje ruční výkop, 
položení kanalizačního potrubí, zásyp a opravu dlažby po výkopech. 
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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 

513 321,2 * + 30,0 513 351,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

3631 52X  Veřejné osvětlení 10 624,2 * + 30,0 10 654,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu o 30 000 Kč. Část rezervy roku 2020 určená na propad daňových příjmů, která se 
stane součástí zůstatku hospodaření roku 2020 bude použita na vypracování projektové 
dokumentace přeložky veřejného osvětlení v místní části Přerov – Předmostí, ul. U Pošty, a to 
v souvislosti s obnovou vedení vNN, kNN společnosti ČEZ Distribuce a. s. 

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

513 351,2 * + 126,5 513 477,7 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

3639 530  Komunální služby a územní rozvoj   
 j. n. 

1 792,5 + 126,5 1 919,0 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu o 126 500 Kč. Část rezervy roku 2020 určená na propad daňových příjmů, která se 
stane součástí zůstatku hospodaření roku 2020 bude použita na úhradu: 
� za vyhotovení pasportu částí úseku komunikace ul. Nad Struhou v místní části Lýsky 

a geometrického plánu pro oddělení částí pozemků p. č. 145/1, p. č. 145/2 a p. č. 145/3 
v k. ú. Lýsky (50 000 Kč), 

� za vyhotovení pasportu částí komunikace a geometrického plánu na oddělení části 
pozemku p. č. 681, p. č. 791 oba v k. ú. Čekyně (35 000 Kč), 

� za vyhotovení geometrického plánu na oddělení části pozemku p. č. 130/2 a části 
pozemku p. č. 129/3 oba v k. ú. Předmostí (6 500 Kč), 

� za vyhotovení pasportu komunikace ul. 1. května v místní části Předmostí na p. č. 130/2 
a p. č. 129/3 v k. ú. Předmostí (35 000 Kč).  

Realizace uvedených geometrických plánů a pasportů je nutná pro legalizaci komunikací 
v majetku města. Skutečnost, že komunikace nejsou uvedeny v katastru nemovitostí v souladu 
se skutečným stavem blokuje již rozjednané či schválené převody pozemků a komplikuje akci 
nad 500 tis. Kč „Kanalizace Lýsky“. 
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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 

513 477,7 * + 1 125,0 514 602,7 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

3612 540  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5400674 
 – Výměna okenních výplní,  
 Šrobárova 2, 4, 6) 

0,0 + 1 125,0 1 125,0 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu o 1 125 000 Kč. Část rezervy roku 2020 určená na propad daňových příjmů, která se 
stane součástí zůstatku hospodaření roku 2020 bude použita na výměnu okenních výplní 
v bytech vlastněných statutárním městem Přerov, objekt Šrobárova 2, 4, 6.  

 
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 19 021,5 - 149,0 18 872,5 

3113 610  Základní školy 25 895,0  + 149,0 26 044,0 

 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

61X  Školská zařízení 43 074,6 + 149,0 43 223,6 

 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 149 000 Kč pro: 
� ZŠ U Tenisu 4 (46 800 Kč), 
� ZŠ Velká Dlážka 5 (95 200 Kč), 
� ZŠ Za mlýnem (7 000 Kč), 
za účelem odvodu do státního rozpočtu za nesplnění povinného podílu zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením, tzv. „náhradní plnění“. Základní školy tím, že musí odebírat 
kancelářské a drogistické zboží od dodavatelů vzešlých z výběrových řízení, nemohou využít 
v plném rozsahu náhradního plnění, protože toto je již u dodavatelů vyčerpáno. K tomuto 
posílení budou využity finanční prostředky z rezervy vytvořené k tomuto účelu v rozpočtu 
města.   
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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 

514 602,7 * + 700,0 515 302,7 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

6171 360  Činnost místní správy (správa) 22 004,8 * + 700,0 22 704,8 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

3XX  Magistrát - provoz 28 897,9 * + 700,0 29 597,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 
Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 700 000 Kč. Část 
rezervy roku 2020 určená na propad daňových příjmů, která se stane součástí zůstatku 
hospodaření, bude použita na nákup ochranných a dezinfekčních prostředků pro potřeby 
magistrátu v souvislosti s vládními nařízeními k omezení šíření onemocnění COVID-19. 

 
KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 2122 141  Odvody příspěvkových  
 organizací (KIS) 

739,4 + 53,3 792,7 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

 141  Kulturní a informační služby města  
 Přerova 

17 645,7  + 53,3 17 699,0 
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 
ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

141  Kulturní a informační služby města Přerova -  
 příspěvek na odpisy 

739,4 + 53,3 792,7 

  
Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 53 300 Kč. Bude 
zvýšen odvod z odpisů nemovitého majetku Kulturním a informačním službám města 
Přerova, příspěvkové organizaci, v souvislosti s technickým zhodnocením majetku na budově 
kina Hvězda (nová střecha). 
 
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

3113 2122 610  Odvody příspěvkových 
 organizací (ZŠ) 

4 391,3 + 89,2 4 480,5 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet        

po úpravě 

3113 610  Základní školy 26 044,0 * + 89,2 26 133,2 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 
ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

61X  Školská zařízení 43 223,6 *  + 89,2 43 312,8 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 89 200 Kč. Bude zvýšen příspěvek na odpisy nemovitého majetku z důvodu předání akce 
„Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Přerov, Trávník 27“ do užívání.  

 
ZAPOJENÍ DOTACE – KOMPENZACE DLUHONICE 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 4222 210  Investiční přijaté transfery od  

 krajů 

0,0 + 4 400,0 4 400,0 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 18 872,5 *  + 4 400,0 23 272,5 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Do rozpočtu města bude zapojena investiční dotace z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 
4 400 000 Kč na financování projektových dokumentací akcí „Kompenzace Dluhonice - 
rekonstrukce a výstavba chodníků a parkovacích ploch + VO“ a „Kompenzace Dluhonice - 
rozvojová lokalita Záhumení“. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy na 
nerozpočtované výdaje, neboť uvedené projektové dokumentace jsou v rozpočtu 
předfinancovány. Jelikož o některých projektech v rámci kompenzací nebylo doposud 
rozhodnuto, bude část finančních prostředků v rezervě ponechána k jejich financování.   

 
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 

515 302,7 * + 7 000,0 522 302,7 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

3632 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210612 
 – Retence dešťových vod na  
 Městském hřbitově v Přerově) 

0,0 + 7 000,0 7 000,0 

 
Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 7 000 000 Kč. Část rezervy roku 2020 určená na propad daňových příjmů, která se stane 
součástí zůstatku hospodaření roku 2020, bude použita na financování akce „Retence 
dešťových vod na Městském hřbitově v Přerově“. Projekt řeší hospodaření se srážkovými 
vodami, a to zachycováním dešťových vod s jejich využitím pro zálivku hrobových míst. 
Dešťové vody jsou zachovány ze střech objektu smuteční síně, parkoviště a zpevněných ploch 
kolem smuteční síně.  

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

522 302,7 * + 2 000,0 524 302,7 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet          
po úpravě 

3122 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5100542 
 – Energetická opatření v budově 
 č. p. 2804/2 na nám. Přerovského 
 povstání) 

7 898,7 - 500,0 7 398,7 

3412 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210514 
 – Rekonstrukce střechy zimního 
 stadionu) 

2 854,5 - 200,0 2 654,5 

3122 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5140669 
 – Rekonstrukce 1. a 2. NP v objektu 
 zdravotní školy v Přerově) 

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

 
Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 2 700 000 Kč. Na financování akce „Rekonstrukce 1. a 2. NP v objektu zdravotní školy 
v Přerově“ budou použity volné finanční prostředky z akcí nad 500 tis. Kč uvedených 
v tabulce a část rezervy roku 2020 určená na propad daňových příjmů, která se stane součástí 
zůstatku hospodaření roku 2020. Rekonstrukce se bude týkat sociálního zařízení, 
elektroinstalace, svítidel, vnitřních rozvodů vody a odpadů a podlah z PVC. Po ukončení 
stavebních prací bude provedena výmalba, výměna a doplnění interiérových dveří. Na základě 
zpracovaného položkového rozpočtu zhotovitele jsou celkové náklady na realizaci této akce 
ve výši 2 670 628,06 Kč. 

 
KANCELÁŘ PRIMÁTORA 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

524 302,7 * + 135,0 524 437,7 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

3349 120  Ostatní záležitosti sdělovacích  
 prostředků (Přerovské listy,  
 Facebook, Instagram) 

1 370,0 + 135,0 1 505,0 

 
Kancelář primátora požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 135 000 Kč, neboť 
došlo k vypovězení smlouvy na zajištění zpracování a výrobu Přerovských listů a bude muset 
být řešena nová zakázka. Poptávkou bylo zjištěno, že každý měsíc by realizace jednoho 
vydání Přerovských listů stála 94 486 Kč vč. DPH oproti stávajícím 75 220 Kč. Navýšení 
v roce 2021 se bude týkat 7 měsíců. K financování bude použita část rezervy roku 2020 
určená na propad daňových příjmů, která se stane součástí zůstatku hospodaření roku 2020. 
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ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

524 437,7 * + 130,0 524 567,7 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

3745 52X  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň  
 (úpravy veřejných prostranství aj.) 

6 908,8 * + 130,0 7 038,8 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu o 130 000 Kč. Část rezervy roku 2020 určená na propad daňových příjmů, která se 
stane součástí zůstatku hospodaření roku 2020, bude použita na opravu části oplocení areálu 
bývalého koupaliště v Předmostí ze strany ul. Pod Skalkou č. p. 2 a 14.  

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

524 567,7 * + 53,2 524 620,9 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

3631 52X  Veřejné osvětlení 10 654,2 * + 53,2 10 707,4 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu o 53 200 Kč. Část rezervy roku 2020 určená na propad daňových příjmů, která se 
stane součástí zůstatku hospodaření roku 2020, bude použita na vypracování projektové 
dokumentace na instalaci 1 ks nového sloupu veřejného osvětlení s LED svítidlem 
a kabelovým propojením na stávající rozvod nízkého napětí bytového domu v ul. Denisova 14 
pro nasvětlení dvorní části. 

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

524 620,9 * + 1 331,0 525 951,9 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

3639 530  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5300672 
 – Převod pozemků 509/10, 509/9,  
 509/3 a 510/10 v k. ú. Předmostí) 

0,0 + 1 331,0 1 331,0 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – posílení 
rozpočtu o 1 331 000 Kč. Část rezervy roku 2020 určená na propad daňových příjmů, která se 
stane součástí zůstatku hospodaření roku 2020, bude použita na výkup pozemků části 
p. č. 609/10 ostatní plocha o výměře cca 76 m², části p. č. 509/9 ostatní plocha o výměře cca 
58 m², části p. č. 509/3 ostatní plocha o výměře cca 108 m² a části p. č. 510/10 ostatní plocha 
o výměře 115 m², vše v k. ú. Předmostí. Výkup pozemků souvisí s akcí „Stezka pro chodce 
a cyklisty podél silnice I/47“.   

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet          

po úpravě 

3612 540  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5400431 
 – Oprava elektroinstalace  
 společných prostor u více  
 bytových domů) 

4 109,0 - 1 690,0 2 419,0 

4351 540  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5400671 
 – Oprava elektroinstalace  
 společných prostor domů  
 s pečovatelskou službou) 

0,0 + 1 690,0 1 690,0 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod 
finančních prostředků ve výši 1 690 000 Kč. Akce „Oprava elektroinstalace společných 
prostor u více bytových domů“ byla odborem řízení projektů a investic soutěžena pro bytové 
domy (Jižní čtvrť II/13) a domy s pečovatelskou službou (U Strhance 13 a Na hrázi 32) 
komplexně. Nyní budou finanční prostředky z důvodu správného účtování přerozděleny na 
příslušné paragrafy. 

 
MĚSTSKÁ POLICIE 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

 8115 210  Změna stavu krátkodobých 
 prostředků na bank. účtech 

525 951,9 * + 96,0 526 047,9 

* 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 3 967,6 + 96,0 4 063,6 
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Městská policie požádala o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu o 96 000 Kč. Část rezervy 
roku 2020 určená na propad daňových příjmů, která se stane součástí zůstatku hospodaření 
roku 2020, bude použita na rozšíření evidenčního programu MP Manager o moduly úkoly, 
plánování a kontrola plnění.  
 
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

3113 2122 610  Odvody příspěvkových 
 organizací (ZŠ) 

4 480,5 * + 51,3 4 531,8 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

3113 610  Základní školy 26 133,2 * + 51,3 26 184,5 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 
ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet        

po úpravě 

61X  Školská zařízení 43 312,8 * + 51,3 43 364,1 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – posílení rozpočtu 
o 51 300 Kč. Příspěvek na odpisy nemovitého majetku bude zvýšen z důvodu předání 
investiční akce „Venkovní zastínění oken, ZŠ Předmostí, Hranická 14“ a změny transferového 
podílu u ZŠ Předmostí, Hranická 14. 

 
PŘÍSLUŠNÉ ODBORY 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

3613 510  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5100596 
 – Rekonstrukce únikového  
 schodiště v MŠ Na Odpoledni 16) 

2 173,0 - 2 173,0 0,0 

3613 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210596 
 – Rekonstrukce únikového  
 schodiště v MŠ Na Odpoledni 16) 

0,0 + 2 173,0 2 173,0 

5512 514  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5140659 
 – Garáž pro vozidlo SDH,  
 úřadovna Kozlovice) 

1 379,8 - 1 379,8 0,0 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet          
po úpravě 

5512 024  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0240659 
 – Garáž pro vozidlo SDH,  
 úřadovna Kozlovice) 

0,0 + 1 379,8 1 379,8 

 
Příslušné odbory požádaly o rozpočtová opatření – převody finančních prostředků z rozpočtu 
odboru správy majetku a komunálních služeb do rozpočtu odboru řízení projektů a investic, 
který bude akce realizovat. Jedná se o: 
� 2 173 000 Kč na realizaci akce „Rekonstrukce únikového schodiště v MŠ Na Odpoledni 

16“, 
� 1 379 800 Kč na realizaci akce „Garáž pro vozidlo SDH, úřadovna Kozlovice“. 

 
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 

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

opatření 
rozpočet          

po úpravě 

 4122 210  Neinvestiční přijaté 
 transfery od krajů 

49 600,3 + 31,7 49 632,0 

 

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

rozpočet          
po úpravě 

3113 610  Základní školy 26 184,5 * + 19,4 26 203,9 

3141 610  Školní stravování 6 300,0 + 12,3 6 312,3 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 
ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

61X  Školská zařízení 43 364,1 * + 31,7 43 395,8 

 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – zapojení daru ve výši 
31 670 Kč do příjmové i výdajové části rozpočtu. Jedná se o neinvestiční dar od 
Olomouckého kraje z důvodu naplnění úkolů vyplývajících z vyhlášeného nouzového stavu 
Usnesením vlády č. 957 ze dne 30.09.2020 a přijatého krizového opatření Usnesením vlády 
č. 1033 ze dne 12.10.2020 včetně rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje č. 10/2020 ze dne 
13.10.2020 a následnými rozhodnutími č. 11/2020 ze dne 23.10.2020, 12/2020 ze dne 
02.11.2020 a 13/2020 ze dne 23.11.2020, kterými bylo nařízeno zajistit vykonávání péče 
o děti a mládež za nouzového stavu některým školským příspěvkovým organizacím 
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zřizovaných statutárním městem Přerov, k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči 
rodiče a jiný zákonný zástupce. Tuto službu zajišťovala ZŠ Přerov, Svisle 13 a stravování 
ZŠS Přerov, Kratochvílova 30. Konkrétně se jedná o úhradu zvýšených výdajů zejména na 
energie, stravné, dezinfekční a ochranné prostředky a germicidní lampy. 
 
 
 
 


