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2210/61/4/2021 Rozpočtové opatření č. 8 

Rada města Přerova po projednání: 
 
1. schvaluje úpravy rozpočtu dle důvodové zprávy (ad 1), 
 
Důvodová zpráva: 

Ad 1) 
 
ZAPOJENÍ DOTACE – SČÍTÁNÍ LIDÍ, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 
 

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

rozpočet          
po úpravě 

 4111 210  Neinvestiční přijaté  
 transfery z všeobecné  
 pokladní správy státního  
 rozpočtu 

0,0 + 69,0 69,0 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

4349 
 

 Ostatní sociální péče a pomoc  
 ostatním skupinám obyvatelstva  
 (APK, manažer) 

2 552,0 + 69,0 2 621,0 

 
Kancelář tajemníka požádala o rozpočtové opatření – zapojení účelové neinvestiční dotace ve 
výši 69 000 Kč do rozpočtu města. Finanční prostředky budou použity k pokrytí výdajů na 
asistenci pro sčítací komisaře ČP při sčítaní lidu, domů a bytů 2021.  

 
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

6171 360  Činnost místní správy (správa) 22 815,2 - 30,0 22 785,2 

4349 3XX  Ostatní sociální péče a pomoc  
 ostatním skupinám obyvatelstva  
 (senior taxi) 

99,6 + 30,0 129,6 

 
Odbor vnitřní správy požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků ve výši 
30 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na opravu vozidla určeného pro senior taxi dle 
diagnostiky (výměna lambda sondy, turba a oleje včetně filtrů). Závazný ukazatel se nemění. 
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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 

544 997,1 + 96,0 545 093,1 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

 520  Projektové dokumentace (správa  
 majetku) 

522,3 + 96,0 618,3 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal 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 vypracování prováděcí dokumentace akce 
„Obnova prostoru Horního náměstí v Přerově“. Tato dokumentace navazuje na již zpracovanou 
studii a bude sloužit pro zahájení stavebního řízení. Řeší technologii a dokumentaci výsadeb 
stromů, technickou dokumentaci zpevněných ploch a kruhového sedáku navazujícího na 
historickou studnu.  

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

1037 840  Celospolečenské funkce lesů 0,0 - 109,8 
+ 109,8 

0,0 

 
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí požádal o rozpočtové opatření – zapojení 
finančních prostředků ve výši 109 748 Kč do rozpočtu města. Jedná se o finanční prostředky 
na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát, za období 
IV. čtvrtletí 2020. Dle pokynu Ministerstva zemědělství ČR se jedná o poskytovanou náhradu, 
proto bude příjem zařazen na položku 5811 mínusem a poukázání finančních prostředků 
odborným lesním hospodářům na položku 5811 plusem. Rozpočtové opatření se projeví až 
po jeho zaúčtování.  

 
 

2211/61/6/2021 Pověření k realizaci investiční akce „Rekonstrukce 1. a 2. NP v objektu 
zdravotní školy v Přerově - konektivita“ 

Rada města Přerova po projednání: 
 
3. schvaluje následující úpravu rozpočtu 
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PAR ORJ Akce rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet 
po úpravě 

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

2 518,5 - 420,0 2 098,5 

3122 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210669 
 – Rekonstrukce 1. a 2. NP v objektu  
 zdravotní školy v Přerově) 

2 700,0 +420,0 3 120,0 

 
 

2217/61/6/2021 Dětské hřiště ul. Petřivalského - uzavření smlouvy o realizaci přeložky 
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie 

Rada města Přerova po projednání: 
 
3. schvaluje následující úpravu rozpočtu 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

 po 
úpravě 

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

2 654,5 - 136,0 2 518,5 

3421 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210028 
 – Dětské hřiště ul. Petřivalského) 
 

200,0 + 136,0 336,0 

 
 

2239/61/9/2021 Poskytnutí dotace – Klíč – centrum sociálních služeb, příspěvková 
organizace 

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

 
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

po úpravě 
   Dotační program B 

 
339,8 - 2,0 337,8 

4349 620  Ostatní sociální péče a pomoc ostatním 
 skupinám obyvatelstva 

52,0 + 2,0 54,0 

 
 


