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2287/63/4/2021 Rozpočtové opatření č. 10 

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

Ad 1) 
 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB 
 

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

rozpočet         
po úpravě 

2219 550   Akce nad 500 tis. Kč (č. 5500525 
 –  Rekonstrukce chodníku ul. Tršická, 
 Penčice) 

815,0 - 54,0 761,0 

 55X  Projektové dokumentace (doprava) 1 724,3 + 54,0 1 778,3 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 54 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na zpracování projektové 
dokumentace akce „Rekonstrukce chodníku ul. Tršická, Penčice“. Jedná se o převod v rámci 
finančních prostředků místní části Penčice na základě jejího požadavku. 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

4351 544  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5440585 
 –  Celková oprava 8 bytových jader  
 včetně elektroinstalace – 
 DPS Trávník 1) 

2 261,0 - 538,0 1 723,0 

4351 54X  Osobní asistence, pečovatelská služba 
 a podpora samostatného bydlení 

8 610,3 + 538,0 9 148,3 

 
Odbor správy majetku a komunálních služeb požádal o rozpočtové opatření – převod finančních 
prostředků ve výši 538 000 Kč. Uvolněné finanční prostředky z akce „Celková oprava 8 
bytových jader včetně elektroinstalace – DPS Trávník 1“, kdy realizace díla je již ukončena, 
budou použity na: 
� celkovou opravu koupelny volného bezbariérového bytu č. 1 zvláštního určení 

s pečovatelskou službou, U Strhance 1 (195 000 Kč), 
� opravy ve volných bytech domů s pečovatelskou službou Trávník 1 a U Strhance 13 – 

oprava kuchyňských koutů, výměna kuchyňských linek, výměna PVC, oprava 
elektroinstalace a maleb (343 000 Kč). 
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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 

49 632,0 + 17,0 49 649,0 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

3113 610  Základní školy 27 012,4 + 17,0 27 029,4 

 
ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 
 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření 

rozpočet         
po úpravě 

61X  Školská zařízení 44 528,7 + 17,0 44 545,7 

 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – zapojení účelové neinvestiční 
dotace ve výši 17 000 Kč od Olomouckého kraje do rozpočtu města. Finanční prostředky jsou 
určeny pro ZŠ Přerov, Za mlýnem 1, na projekt „Realizace školního arboreta“.   

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

3113 610  Základní školy 27 029,4 * -  534,5 26 494,9 

3111 610  Mateřské školy 11 204,0 + 534,5 11 738,5 

* počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu 
 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – převod finančních prostředků 
ve výši 534 500 Kč. Předpokládané nedočerpané finanční prostředky nadstandardů ZŠ Přerov, 
Boženy Němcové 16, ve výši 972 600 Kč budou použity na: 
� zvýšení příspěvku na provoz ZŠ z důvodu nedovybíraných úplat za školní družinu a SVČ 

v důsledku vládního uzavření základních škol (438 100 Kč), 
� zvýšení příspěvku na provoz MŠ z důvodu nedovybíraných úplat v důsledku vládního 

uzavření mateřských škol (534 500 Kč). 
 Závazný ukazatel se nemění. 
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA 
 

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

rozpočet        
po úpravě 

 4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté   

 transfery ze státního rozpočtu 

13 644,9 + 8 272,2 21 917,1 

 
PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet        

po úpravě 

 625  Sociální služby města Přerova 73 988,9 + 8 272,2 82 261,1 

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

opatření 
rozpočet         

po úpravě 

625  Sociální služby města Přerova - příspěvek na  

 provoz a investice 

72 815,2 + 8 272,2 81 087,4 

 
Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové opatření – zapojení účelové neinvestiční 
dotace v celkové výši 8 272 197 Kč do rozpočtu města. Finanční prostředky jsou určeny pro 
Sociální služby města Přerova na: 
� odměny pro zaměstnance v sociálních službách v souvislosti s výkonem povolání v období 

epidemie koronaviru za 10/2020 až 02/2021 (8 254 737 Kč), 
� úhradu nákladů na zakoupení antigenních testů a úkonů testování (17 460 Kč).  
 

 

2289/63/4/2021 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem 
Přerovem a Olomouckým krajem na Přerovské svatovavřinecké hody 
2021 

Rada města Přerova po projednání: 
 
2. schvaluje následující úpravy rozpočtu:  
 
PAR  POL ORJ  PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet 

po úpravě 
   4122 210  Neinvestiční přijaté 

 transfery od krajů 
49 649,0 * + 20,0 49 669,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
 

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

rozpočet 
po úpravě 

3319 110  Ostatní záležitosti kultury 
 

2 577,2 + 20,0 2 597,2 

 


